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Η 16η Δεκεμβρίου είναι μία 
ξεχωριστή ημέρα, καθώς 
σε αυτήν θα οφείλαμε να 

γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα 
Επισιτισμού - Διατροφής. Η ημέρα 
αντιπροσωπεύει την επέτειο ίδρυ-
σης του Οργανισμού Γεωργίας και 
Τροφίμων (FAO) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (WHO), ακριβώς 
πριν από 72 χρόνια (16/10/1945). 
Μπορεί να θεωρηθεί ως «γενέθλια» 
ημέρα της επιστήμης της Διαιτο-
λογίας, μιας που μας προσκαλεί 

να προβληματιστούμε ουσιαστικά 
σχετικά με την ποιότητα της δια-
τροφής μας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Διατρο-
φής τιμάται κάθε χρόνο με ιδιαίτε-
ρες εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Με αφορμή τη συγκεκριμέ-
νη ημέρα, το ΠΑΚΟΕ οργάνωσε και 
φέτος, όπως κάθε χρόνο, τη δική 
του εκδήλωση ενημέρωσης και προ-
βληματισμού, που έλαβε χώρα στην 
πλατεία Κλαυθμώνος, στο κέντρο 
της Αθήνας, με δικό του περίπτε-

ρο και δυναμικές δραστηριότητες.
Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ κ. Πανα-

γιώτης Χριστοδουλάκης, επιστή-
μονες που στελεχώνουν το Τμή-
μα Καταναλωτή του ΠΑΚΟΕ και 
οι συνεργάτες τους, όλοι ειδικοί 
επιστήμονες σε θέματα περιβάλ-
λοντος, ενημέρωσαν και προβλη-
μάτισαν τους επισκέπτες για δια-
τροφικά ζητήματα, εστιάζοντας 
στις τελευταίες αποκαλύψεις του 
ΠΑΚΟΕ για την πλατιά νοθεία στα 
τρόφιμα.

Πλατεία Κλαυθμώνος 16 Oκτωβρίου 2017

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής
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16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Προς:  Γραφείο Πρωθυπουργού, Υπουργούς, 

Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, 
ΜΜΕ, Κόμματα, Βουλευτές, ΟΤΑ

Κυρίες και Κύριοι… Διαβάστε το προ-
σεκτικά. 

  
  Όταν πάνω από μισό δισεκατομμύριο 

άνθρωποι μόνιμα πεινούν.
  Όταν κάθε χρόνο πάνω από 100.000 

παιδιά πεθαίνουν από την πείνα.
  Όταν μεγάλο κομμάτι των κύριων πηγών 

παραγωγής για την κάλυψη των δια-
τροφικών αναγκών των εποίκων του 
πλανήτη, μολύνονται, καταστρέφονται 
και μένουν χέρσες .

  Όταν τα τρόφιμα νοθεύονται, μεταλ-
λάσσονται και βομβαρδίζονται με χίλιες 
δύο ανεξέλεγκτες χημικές ουσίες.
Όταν η αφύσικη διατροφή και υπερ-

κατανάλωση εξακολουθούν να γίνονται 
τρόπος ζωής με όλα τα γνωστά επακόλου-
θα: παχυσαρκία, καρδιοπάθειες, υπέρταση, 
διαβήτης, και άλλες ευκαιριακές επικίν-
δυνες νόσοι, όπως η νόσος των «τρελών 
αγελάδων», των πουλερικών, των χοιρι-
νών, δεν μπορούμε να γιορτάζουμε την 
ημέρα διατροφής στις 16 Οκτωβρίου.

Οι λόγοι στην  
ανεπάρκεια τροφίμων

Οι λόγοι για την ύπαρξη της πείνας 
είναι η άνιση κατανομή του πλούτου, ο 
υπερπληθυσμός, η  έλλειψη υποδομής 
και οργάνωσης στον Τρίτο Κόσμο και 
οι υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες. 
Αυτό το τελευταίο ιδιαίτερα δείχνει την 
ανελέητη λογική που διέπει το σημερινό 
παγκόσμιο σύστημα: Εκατομμύρια άνθρω-
ποι πεθαμένοι από πείνα δεν σημαίνουν 
τίποτα μπροστά σε μερικές πετρελαιοπη-
γές ή κοιτάσματα ουρανίου. 

Οι λόγοι για την ύπαρξη της κακής 
ποιότητας διατροφής είναι ο τρόπος που 
ζει ο βιομηχανικός άνθρωπος με την 

απάνθρωπη οργάνωση του χρόνου του 
και την αρρωστημένη επιθυμία του να 
μυηθεί στα τελετουργικά του τεχνη-
τρονικού πολιτισμού. Ενός πολιτισμού 
που, προκειμένου να έχει παραγωγή «πραγ-
ματικά λευκού ψωμιού» ή «λευκής ζάχα-
ρης» θυσιάζει θρεπτικά υλικά, βιταμίνες 
και προσθέτει ένα καταιγισμό βελτιωτι-
κών και λευκαντικών. Είναι ο πολιτισμός 
που αντιμάχεται τη φύση και έχει την 
τραγική αυταπάτη ότι μπορεί να την 
καλυτερεύει και να την «διορθώνει».

Σήμερα, ενώ η χημεία της νοθεί-
ας στα τρόφιμα έχει αναπτυχθεί 10 
φορές περισσότερο από τη χημεία σαν 
επιστήμη, για ουσιαστικό έλεγχο της 
ποιότητας των τροφίμων, η ενημέρω-
ση και προστασία του καταναλωτή ακο-
λούθησε αντίστροφη πορεία.

Εκτός από την έλλειψη ενημέρωσης 
και τη δημιουργία υπερκαταναλωτικής 
συνείδησης, η πολιτική ηγεσία βαρύνε-
ται με το μεγαλύτερο σκάνδαλο σε 
βάρος της υγείας των καταναλω-
τών, που συμβαίνει να είναι 
πάντα στην επικαιρό-
τητα από εικοσαε-

τίας,  δηλαδή το συνεχές έγκλημα που 
γίνεται λόγω της ανυπαρξίας ελέγχου 
της ποιότητας των τροφίμων.

Μετά την ένταξη της χώρας μας στην 
Ευρωπαϊκή  Ένωση  η πολιτική προστασί-
ας των  καταναλωτών ταλανίστηκε από 
την έλλειψη υποδομής και την προσπά-
θεια για «προοδευτικές» ρυθμίσεις στη 
νομοθεσία που έμειναν μόνο ανακοινώ-
σεις αλλά κι  από τις συστάσεις  νέων 
θεσμικών  οργάνων που δεν λειτούργη-
σαν ουσιαστικά όπως θα έπρεπε.

ΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ  
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΤΟ 2017

 Τριάντα οκτώ χρόνια (16 Ιουνίου 
1979 - 16 Ιουνίου 2017) συνεχείς αγώ-
νες και προσπάθειες, τριάντα  οκτώ χρό-
νια ερευνών και μελετών από το ΠΑΚΟΕ, 
είναι τριάντα οκτώ χρόνια αδιάψευστων 

στοιχείων στηριζόμενων στα πρωτογενή 
στοιχεία που παράγονται στα ιδιόκτητα 
πιστοποιημένα χημικά και μικροβιολογι-
κά εργαστήριά του, για τη νοθεία και την 
ποιότητα των τροφίμων που καθημερι-
νά με την υπέρ-διαφήμιση και την υπερ-
κατανάλωση κατακλύζουν τα σπίτια μας.

 Το Τμήμα του Καταναλωτή του 
ΠΑΚΟΕ έχει λάβει  τρεις χιλιάδες καταγ-
γελίες μέσα στο 2017. Έχει αξιολογήσει 
το περιεχόμενο τους και έχει πραγμα-
τοποιήσει δειγματοληψίες, χημικές και 
μικροβιολογικές αναλύσεις και έρευνες 
για ακατάλληλα τρόφιμα  που κυκλοφο-
ρούν στην αγορά. Έχει προβεί μάλιστα και 
στις απαραίτητες νομικές  ενέργειες προ-
κειμένου να υπερασπιστεί την προστασία 
της δημόσιας υγείας (μηνύσεις, αναφο-
ρές στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αγωγές 
και δυναμικές ακτιβιστικές παρεμβάσεις. 
Τα συμπεράσματα απ' όλα αυτά περιγρά-
φονται παρακάτω: 
1. Σε διάφορα δείγματα τροφίμων που 
πάρθηκαν από σημεία πώλησης, το 64% 
των δειγμάτων  για όλα σχεδόν τα προϊ-
όντα βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλληλο 

για κατανάλωση.
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2.Τα γαλακτοκομικά προϊόντα και σε 
ποσοστό 40% των δειγμάτων βρέθηκαν 
με ληγμένες ημερομηνίες και μολυσμένα 
με κολοβακτηρίδια, ενώ το 48% από αυτά 
είχαν σημαντική επιβάρυνση από αντιβι-
οτικά. Επίσης ένα 55% των δειγμάτων 
αυτών νοθεύτηκε με λιγότερη περιεκτι-
κότητα σε λίπος, ενώ σε γιαούρτια δια-
πιστώθηκε ύπαρξη συντηρητικών και σε 
πολλά παγωτά η ανυπαρξία γάλακτος και 
η προσθήκη σκόνης γάλακτος και συν-
θετικών χρωμάτων. Παρατηρήθηκε επί-
σης νοθεία στη Φέτα που σερβίρεται σε 
ταβέρνες και εστιατόρια η οποία παρότι 
είναι λευκό τυρί, πωλείται σαν τυρί φέτα 
από αιγοπρόβειο γάλα.
 Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός για 
να διαπιστώσει ότι δυστυχώς στην περί-
οδο του καλοκαιριού και μέχρι και τον 
Νοέμβριο κυκλοφορούν σε όλα τα μαγα-
ζιά και super market γάλατα και γιαούρ-
τια, πρόβιου και κατσικίσιου, πράγμα το 
οποίο απαγορεύεται επειδή την περίοδο 
αυτή δεν γαλακτοφορούν τα ζώα αυτά. 
Αυτό για μας σημαίνει ότι υπάρχει έντονο 
πρόβλημα νοθείας και παραποίησης όχι 
μόνο της νομοθεσίας αλλά και της ανυ-
παρξίας έλεγχου από κρατικούς μηχανι-
σμούς που δυστυχώς τον μισθό τους τον 
πληρώνουμε εμείς οι ταλαίπωροι πολίτες. 
3. Στα αλλαντικά  σε ποσοστό 67% των 
δειγμάτων, η περιεκτικότητα σε νιτρώ-
δη και νιτρικά, βρέθηκε υψηλότερη κατά 
150% του επιτρεπόμενου ορίου.
4. Στους χυμούς παρατηρήθηκαν σοβα-
ρές παραπλανήσεις του καταναλωτικού 
κοινού ως προς το τι πραγματικά περιέ-
χουν  οι συσκευασίες, που αναγράφουν 
για διαφημιστικούς - marketing  λόγους 
την φράση «φυσικός χυμός», ενώ περιέ-
χουν ένα μείγμα   νερού και χρωστικών 
ουσιών με  άρωμα από φρούτο. 
5. Στα αναψυκτικά  η περιεκτικότητα του 
φυσικού χυμού σε ποσοστό 72% των 
δειγμάτων, βρέθηκε χαμηλότερη κατά 
50% από το επιτρεπτό όριο.  Βρέθηκαν 
επίσης στην αγορά αναψυκτικά που μπο-
ρούν εύκολα να χαρακτηριστούν ως φαρ-
μακευτικά προϊόντα  ψυχοτρόπα και δεν 
θα έπρεπε να καταναλώνονται αβίαστα 
από παιδιά και να πουλιούνται σε κατα-
στήματα που έχουν άδεια «μπακάλικου» 
(καταστήματα βιολογικών τροφών).
6. Στα εμφιαλωμένα νερά παρατηρή-
θηκαν σοβαρότατες παρατυπίες στους 
όρους διακίνησης, αποθήκευσης και διά-
θεσης τους. 

Ακόμα, σοβαρές  ανακρίβειες που 
αναγράφονται στις ετικέτες και αφορούν 
τους ελέγχους του Γενικού Χημείου του 
Κράτους οι οποίες μάλιστα χαρακτηρίζο-
νται ελλιπείς λόγω του ότι  είναι εξαιρε-
τικά περιορισμένες έως ελάχιστες για το 
πλήθος των εμφιαλωμένων νερών που 
κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια.  

Η διακίνηση  δε και η διάθεση των 
εμφιαλωμένων νερών, ιδιαίτερα τους 
θερινούς μήνες και στις περιοχές των 
νησιών μας, γίνεται κάτω από απαράδε-
κτες συνθήκες  με ξεσκέπαστα φορτηγά 
κάτω από τον καυτό ήλιο και με θερμο-

κρασίες πάνω από 38ο βαθμούς Κελσίου 
όταν το όριο είναι 18ο βαθμοί  Κελσίου.

 Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το μικρο-
βιακό φορτίο από κολοβακτηρίδια και 
εντερόκοκκους που βρήκαμε στα εμφια-
λωμένα νερά, το οποίο ήταν επικίνδυνα 
υψηλό για τη δημόσια υγεία στο 20% των 
δειγμάτων. Από έρευνες αγοράς που έχουν 
γίνει διαπιστώθηκε ότι την τελευταία διε-
τία η κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών 
εξαιτίας της μόλυνσης των υδροφορέων 
πολλών δήμων της Ελλάδας αυξήθηκε 
κατά 300% κι έχουμε δυστυχώς δημιουρ-
γήσει γενεές πλαστικών μπουκαλιών που 
από πρόσφατες έρευνες έχει διαπιστω-
θεί ότι περιέχουν το επικίνδυνο στοιχείο 
αντιμόνιο, το όποιο αθροιστικά προσβά-
λει τη χολή και το συκώτι ανεπανόρθω-
τα. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα 
πλαστικό μπουκάλι για να αποδομηθεί στο 
περιβάλλον χρειάζεται 340 χρόνια. Τέλος, 
συνιστούμε την χρήση γυάλινου μπουκα-
λιού επειδή είναι ασφαλέστερη, αναμφι-
σβήτητα πιο υγιεινή και δεν δημιουργεί 
κατάλοιπα μη φιλικά στο περιβάλλον.
7. Στα λαχανικά  από έρευνες που έγι-
ναν, διαπιστώθηκε  η ύπαρξη υψηλών 
συγκεντρώσεων φυτοφαρμάκων, νιτρι-
κών, βαρέων μετάλλων (εξασθενές χρώ-
μιο, μόλυβδος, υδράργυρος).
8. Στο ψωμί και στα αρτοσκευάσματα 
βρέθηκαν 4 απαγορευμένα βελτιωτικά και 
προσθετικά σε ποσοστό 40% των δειγ-
μάτων που πήραμε.
9. Στο ελαιόλαδο διαπιστώθηκε  νοθεία 
σε ποσοστό 75% των δειγμάτων (το πρό-
σφατο σκάνδαλο του ηλιέλαιου αποδει-
κνύει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγ-
χος. Η παραπλάνηση δε του καταναλωτή 
σε όσα αναφέρονται στις ετικέτες των 
φιαλών είναι απερίγραπτη. Διαπιστώ-
θηκε ότι:  α) αναφέρονται ως ελαιόλα-
δα πυρηνέλαια, β) λάδια πολυκαιρισμέ-
να με άσχημες οσμές  αναμειγνύονται με 
λάδια νέας σοδειάς και κυκλοφορούν στην 
αγορά σαν ελαιόλαδα, γ) παρατηρήθηκε 
η ύπαρξη καρκινογόνων χρωστικών σε 
ποσοστό 31% των δειγμάτων.

ΕΠΕΙΔΗ
 Το καταναλωτικό κοινό ανησυ-

χεί για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, το 
μολυσμένο νερό, τις επιβαρυμένες  με 

χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα 
καλλιέργειες. Γι’ αυτές τις ανησυχί-
ες του δεν υπάρχει  απάντηση από 
τους αρμοδίους. Αναρωτιόμαστε όλοι, 
είναι μέρα γιορτής και επιτευγμάτων 
η 16 Οκτωβρίου ή μήπως  θα έπρεπε  
να θεωρηθεί, μέρα που θα πρέπει να 
ξεκινήσει ουσιαστική έρευνα για το 
πόσοι άνθρωποι, ιδιαίτερα σε μικρές 
ηλικίες, πεθαίνουν η νοσούν εξαιτίας 
της κακής μας διατροφής;

Το ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ 
για άλλη μια φορά

   Την αδιαφορία και ασυδοσία του 
κυκλώματος παραγωγής και διακίνη-
σης τροφίμων.

  Την έλλειψη υποδομής για τον συνε-
χή έλεγχο στα διακινούμενα προϊόντα.

  Την έλλειψη ευαισθησίας των αρμοδί-
ων για την προστασία του καταναλωτή 
από κάθε λογής νοθείες και την έλλει-
ψη ουσιαστικής και οργανωμένης πίε-
σης προς τους «αρμόδιους» της σάπιας 
κρατικής μηχανής.

  Την εγκληματική αδιαφορία και ελα-
φρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν 
οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς τα αλλε-
πάλληλα προβλήματα που παρουσι-
άζονται συχνά πυκνά σε όλους τους 
χώρους των αγορών  

  Την  παντελή έλλειψη ενημέρωσης του 
λαού πάνω στα θέματα διατροφής.

  Τη δημιουργία υπερκατανωλισμού 
άχρηστων και βλαβερών τροφίμων 
που περνάνε εύκολα  με την διαφήμι-
ση στον καταναλωτή.

Το ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ στην 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ

1. Συστηματική και συνεχή ενημέρωση 
του λαού και ιδιαίτερα των παραγωγικών 
τάξεων για τα προβλήματα ποιότητας των 
τροφίμων, από την πολιτεία μέσα από τα 
ΜΜΕ, αυστηρό έλεγχα στην παραπλανη-
τική διαφήμιση.
2. Να λειτουργήσει επιτέλους ο ΕΦΕΤ  
ουσιαστικά και  να γίνει ένας πραγμα-
τικός ενιαίος φορέας ελέγχου με αρμο-
διότητες συντονισμού με εξειδικευμένο 
επαρκές προσωπικό.

3. Εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων 
ανθρώπων στον τομέα δειγματοληψίας 
 και ελέγχου της ποιότητας των τροφίμων.
Το ΠΑΚΟΕ  
ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ  
τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
1. Να μελετούν  πολύ προσεκτικά τις 
ημερομηνίες λήξεως και τις ετικέτες των 
προϊόντων οι οποίες πρέπει να είναι με 
μεγάλα γράμματα στα ελληνικά.
2. Να καταγγέλλουν χωρίς φόβο κάθε 
τι που αντιλαμβάνονται σε αρμόδιους 
φορείς και υπηρεσίες και στο ΠΑΚΟΕ 
(210-8100805).
3. Να αντιμετωπίζουν κριτικά τα προσφε-
ρόμενα τεχνητά τυποποιημένα  τρόφιμα 
(π.χ. κρέμες, γιαούρτια με άρωμα φρού-
των, ποικιλόχρωμες σαλάτες, διάφορα 
παιδικά κατασκευάσματα). 
4. Να αποφεύγουν τα γενετικά τροπο-
ποιημένα τρόφιμα .
5. Να αντισταθούν στον προβαλλόμενο 
υπερκαταναλωτισμό 
6. Να μην αποθηκεύουν μεγάλες ποσό-
τητες ευάλωτων τροφίμων.
7. Να αυτενεργούν και να ασχολούνται 
οι ίδιοι προσωπικά με το φαγητό τους 
ιδιαίτερα των παιδιών τους, ακολουθώ-
ντας παραδοσιακές συνταγές και να μην 
επιτρέπουν την αγορά όλων των απα-
γορευμένων τροφίμων από τα κυλικεία, 
καθώς και να μην υποκύπτουν στον πει-
ρασμό του έτοιμου και τυποποιημένου. 

 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ  
ΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ  
για το 2018
1.Τη δημιουργία επιτροπών ελέγχου 
αγοράς.
2. Τον εργαστηριακό έλεγχο για εμφια-
λωμένα νερά, αρτοσκευάσματα.
3. Την οργάνωση εθελοντικών ομά-
δων ελέγχου τροφίμων (λαϊκές, super 
market κλπ). 

Την Δευτέρα 16/10/2017 από τις 
10 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι 
λειτουργούσε ενημερωτικό περίπτε-
ρο του ΠΑΚΟΕ στην Πλατεία Κλαυθ-
μώνος, που περιλάμβανε: εργαστήριο 
μετρήσεων χημικών-μικροβιολογικών 
παραμέτρων, έκθεση φωτογραφίας, 
διανομή εφημερίδων του ΠΑΚΟΕ και 
άλλου έντυπου υλικού.

ΜΑΘΕ  
ΝΑ ΤΡΩΣ

ΜΑΘΕ  
ΠΟΙΟΣ 
ΕΙΣΑΙ
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 234/18-10-2017

Καταγγελία του ΠΑΚΟΕ στον Άρειο Πάγο  
για την έρευνα του στα τρόφιμα και απάντηση στον ΕΦΕΤ
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Η εφημερίδα «Δημοκρατία» 
της 17.10.2017 φιλοξε-
νεί ως πρώτο θέμα της 

τις αποκαλύψεις του ΠΑΚΟΕ για 
τα επικίνδυνα τρόφιμα. Χαρα-
κτηριστικά, αναφέρει στο πρω-
τοσέλιδό της:

Σοκάρουν οι δειγματοληπτι-
κοί έλεγχοι του Πανελλήνιου 
Κέντρου Οικολογικών Ερευνών
▶  Κίνδυνος στα ράφια των σού-

περ μάρκετ.
▶ Μολυσμένα ή αλλοιωμένα 
προϊόντα σε ποσοστό 64%.
▶ Νιτρώδη στοιχεία στο 75% 
των αλλαντικών ● Νοθευμέ-
νο το 75% των ελαιολάδων 
● Ληγμένο το 40% των γαλα-
κτοκομικών και με κολοβακτη-
ρίδια ● Το 40% του ψωμιού 
με απαγορευμένα βελτιωτικά 
● Φυτοφάρμακα στα λαχανι-
κά● «Πειραγμένη» η περιεκτι-
κότητα στα αναψυκτικά.

Ειδικότερα, το δημοσίευμα 
αναφέρει τα εξής:

«Τοξικές «βόμβες» 
 στο πιάτο μας

Νοθευμένα ελαιόλαδα, γαλα-
κτοκομικά με κολοβακτηρίδια και 
αντιβιοτικά, χυμοί με νερό και 
χρωστικές, λαχανικά με βαρέα 
μέταλλα.

Αλλοιωμένα ελαιόλα-
δα γεμάτα χρωστικές ουσί-
ες, γαλακτοκομικά προϊόντα 
μολυσμένα με κολοβακτηρί-
δια, καρκινογόνα αλλαντικά, 
λαχανικά με βαρέα μέταλλα 
και αρτοσκευάσματα με απα-
γορευμένα συντηρητικά είναι 
μόνο μερικές από τις διατρο-
φικές «βόμβες» που κρύβονται 
στα ράφια και τα ψυγεία σού-
περ μάρκετ και παντοπωλείων 
και φτάνουν καθημερινά στο 
πιάτο μας.

Τα στοιχεία που δημοσίευ-
σε το τμήμα καταναλωτή του 
Πανελλήνιου Κέντρου Οικολο-
γικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) οδη-
γούν σε ένα και μόνο συμπέρα-
σμα: Τρώμε δηλητήρια! Όπως 
αναφέρει σε ανακοίνωσή του το 
ΠΑΚΟΕ, αξιολογώντας το περι-
εχόμενο των 3.000 και πλέον 
καταγγελιών, μέσα από δειγμα-
τοληψίες, χημικές και μικροβι-
ολογικές αναλύσεις, διαπίστω-
σε ότι το 64% των δειγμάτων 
βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλ-
ληλο για κατανάλωση. 

«Πρωταθλητές» αναδεί-
χθηκαν το ελαιόλαδο (νοθευ-
μένο το 75%) και τα αναψυ-

κτικά (νοθευμένα κατά 72%). 
Παρατυπίες εντοπίστηκαν ακό-
μα και μέσα στα εμφιαλωμένα 
νερά, καθώς σε πολλά δείγματα 
είχαν αναπτυχθεί μικρόβια και 
βακτήρια εξαιρετικά επικίνδυ-
να για τον άνθρωπο.

• Στο ελαιόλαδο διαπιστώ-
θηκε νοθεία σε ποσοστό 75% 
των δειγμάτων. Πυρηνέλαια και 
λάδια πολυκαιρισμένα αναμει-
γνύονται με έλαια νέας σοδειάς 

και «βαφτίζονται» στην αγορά 
ελαιόλαδα. Η δειγματοληψία 
έδειξε την ύπαρξη καρκινογό-
νων χρωστικών σε ποσοστό 
31% των δειγμάτων.

• Τα γαλακτοκομικά προϊ-
όντα σε ποσοστό 40% βρέθη-
καν με ληγμένες ημερομηνίες 
και μολυσμένα με κολοβακτη-
ρίδια, ενώ το 48% από αυτά 
είχε σημαντική επιβάρυνση από 
αντιβιοτικά. Παρατηρήθηκε επί-

σης νοθεία στη φέτα που σερ-
βίρεται σε ταβέρνες και εστι-
ατόρια, η οποία, παρότι είναι 
λευκό τυρί, πωλείται ως τυρί 
φέτα από αιγοπρόβειο γάλα.

• Στα αλλαντικά, σε ποσοστό 
67% των δειγμάτων, η περιεκτι-
κότητα σε νιτρώδη και νιτρικά 
βρέθηκε υψηλότερη κατά 150% 
του επιτρεπόμενου ορίου.

• Φυσικοί χυμοί πλασάρο-
νται ως φρέσκοι, για να παρα-

πλανήσουν τους καταναλωτές, 
ενώ περιέχουν μείγμα νερού και 
χρωστικών ουσιών με άρωμα 
από φρούτο.

• Αναψυκτικά που μπορούν 
εύκολα να χαρακτηριστούν φαρ-
μακευτικά προϊόντα ψυχοτρόπα 
και δεν θα έπρεπε να κατανα-
λώνονται αβίαστα από παιδιά 
και να πουλιούνται σε καταστή-
ματα που έχουν άδεια «μπακά-
λικου» (καταστήματα βιολογι-
κών τροφών).

• Στα εμφιαλωμένα νερά 
παρατηρήθηκαν σοβαρότατες 
παραβάσεις στους όρους δια-
κίνησης, αποθήκευσης και διά-
θεσής τους. Από τους ελέγχους 
διαπιστώθηκε επικίνδυνα υψηλό 
μικροβιακό φορτίο από κολο-
βακτηρίδια και εντερόκοκκους 
– νάρκη για τη δημόσια υγεία.

• Στα λαχανικά διαπιστώθηκε 
η ύπαρξη υψηλών συγκεντρώ-
σεων φυτοφαρμάκων, νιτρικών 
και βαρέων μετάλλων (εξασθε-
νές χρώμιο, μόλυβδος, υδράρ-
γυρος).

• Στο ψωμί και στα αρτο-
σκευάσματα βρέθηκαν τέσσερα 
απαγορευμένα βελτιωτικά και 
προσθετικά σε ποσοστό 40% 
των δειγμάτων.

«Δημοκρατία»: 

Σοκ από τις αποκαλύψεις του ΠΑΚΟΕ
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Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ Παναγιώ-
της Χριστοδουλάκης αποκάλυψε 
συγκλονιστικά στοιχεία για τα 

νοθευμένα προϊόντα διατροφής στην 
εκπομπή της 15.10.2017 «Ελλάδα, ώρα 
μηδέν» του κ. Κώστα Ουΐλς στον Αρτ fm 
radio, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τα 
αθέμιτα οικονομικά συμφέροντα που 
κρύβονται πίσω από το κύκλωμα παρα-
γωγής και διακίνησής τους.

Ο κ. Χριστοδουλάκης επισήμανε ότι 
κάθε χρόνο εισάγονται περίπου 250 παι-
διά στα νοσοκομεία με διάγνωση καρ-
κίνου που οφείλεται σε κατανάλωση 
επικίνδυνων για την υγεία τροφίμων, 
σχολιάζοντας ότι η κρίση που διέρχε-
ται η πατρίδα μας, και που είναι πρωτί-
στως πνευματική, οδηγεί το καταναλω-
τικό κοινό στη φθηνή και ανεξέλεγκτη 
κατανάλωση. Ως συνέπεια, τα διατιθέ-
μενα στην αγορά τρόφιμα παρουσιάζουν 
ολοένα αυξανόμενη τάση νοθείας, που 
επιβοηθείται από την ουσιαστική ανυ-
παρξία ελέγχων.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στις εξής 
κατηγορίες προϊόντων:
Γαλακτοκομικά: Μόνο μέσα στο 
2017, το ΠΑΚΟΕ έχει δεχθεί περίπου 
3.000 καταγγελίες από καταναλωτές 
για γαλακτοκομικά προϊόντα. Οι εκτρο-
φείς αγελάδων δίνουν αντιβιοτικά κατά 
της μαστίτιδας στα ζώα και τα αρμέ-
γουν προτού περάσει η επίδραση των 
φαρμάκων. Ως αποτέλεσμα, τα αντιβι-
οτικά περνούν στο γάλα που διατίθεται 
για κατανάλωση και τα παιδιά, πίνοντάς 
το, υφίστανται πτώση του ανοσοποιη-
τικού και γαστρεντερικού συστήματος, 
καθώς δεν τα «πιάνουν» πλέον τα αντι-
βιοτικά κατά των ασθενειών, με συνέ-
πεια να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίν-
δυνο εμφάνισης καρκίνου.

Επίσης, τα πρόβατα και τα κατσίκια 
δεν γαλακτοφορούν την καλοκαιρινή 
περίοδο. Άρα, τα τυριά και τα γιαούρτια 
που παράγονται από αιγοπρόβειο γάλα 
δεν μπορεί να είναι φρέσκα την περίο-
δο αυτή. Παράγονται από κατεψυγμέ-
νες γαλακτοκολόνες, που φέρουν την 
επικίνδυνη ουσία αμμώνιο.
Αλλαντικά: Από ελέγχους που διε-
νέργησε το ΠΑΚΟΕ προέκυψε ότι στο 
67% των δειγμάτων αλλαντικών υπήρχαν 
νιτρώδη και νιτρικά 150 φορές περισ-
σότερες από το επιτρεπτό όριο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι τα αλλαντικά που 
διατίθενται στην αγορά δεν περιέχουν 
κρέας, αλλά αίμα και αλεσμένα κόκαλα, 
αυτιά και μύτες. Το κόκκινο χρώμα τους 
δεν είναι φυσικό, αλλά προέρχεται από 

την επεξεργασία και προσθήκη του κόκ-
κινου σκαθαριού της Χιλής, που περιέχει 
την ουσία ερυθρίνη. Η χαμηλή ποιότητα 
των αλλαντικών εξηγεί και το ότι από 
τις παραγωγούς εταιρείες δαπανώνται 
τεράστια ποσά για τη διαφήμισή τους, 
που φτάνουν μέχρι και το 60% των ισο-
λογισμών τους.
 «Φυσικοί» χυμοί: Συνήθως δεν 
είναι καθόλου «φυσικοί». Παράγονται 
κυρίως από κατεψυγμένες μπάλες πούλ-
πας, δηλαδή φλούδας πορτοκαλιού, που 
εισάγονται από τη Βραζιλία. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι 1 κιλό πούλπας στοιχίζει 
50 λεπτά και από αυτό παράγονται 350 
λίτρα χυμού, που πωλούνται προς 2,30 
ευρώ περίπου. Έτσι, από έναν τόνο πούλ-
πας μπορεί να προκύψει καθαρό κέρδος 
μέχρι και 400.000 ευρώ!
Νερό: Το καλύτερο ποιοτικά νερό, ένα 
από τα καλύτερα στην Ευρώπη, είναι 
αυτό της… ΕΥΔΑΠ. Αντ’ αυτού, το κοινό 
έχει εθιστεί στην κατανάλωση εμφιαλω-
μένων νερών αμφίβολης ποιότητας, που 
εμφιαλώνονται σε ανθυγιεινά πλαστικά 
μπουκάλια. Στα μπουκάλια αυτά, όταν 
ξαναγεμίζονται, παράγεται η καρκινογό-
νος ουσία αντιμόνιο. Παρ’ όλα αυτά, το 
εμφιαλωμένο νερό διαφημίζεται ακόμη 
και έμμεσα, αφού το βλέπουμε από την 
τηλεόραση ακόμη και πάνω σε τραπέ-
ζια επίσημων υπουργικών συσκέψεων!

Η ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση του 
νερού θα είναι πιθανότατα ζημιογόνος, 
τόσο ποιοτικά όσο και οικονομικά. Σε 
ανάλογη περίπτωση στη Γαλλία, η ιδιω-
τική εταιρεία επέστρεψε τελικά την επι-

χείρηση ύδρευσης στον Δήμο, αφήνο-
ντας όμως «φέσι» 2,5 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες, ο κ. 
Χριστοδουλάκης ανέφερε ότι την Παρα-
σκευή, 13.10.2017, το ΠΑΚΟΕ κατέθεσε 
ασφαλιστικά μέτρα κατά του δημάρχου 
Λουτρακίου και της δημοτικής επιχείρη-
σης ύδρευσης (ΔΕΥΑΛ), καθώς έχει δια-
πιστωθεί από επανειλημμένες μετρήσεις 
ότι νερό που πίνουν οι κάτοικοι περιέχει 
καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο. Υπενθυ-
μίστηκε ότι ο πρώην γενικός επιθεωρη-
τής Περιβάλλοντος Παναγιώτης Μέρκος 
(που τώρα τελεί σε δυσμένεια…), σε σχε-
τική επίσημη έκθεσή του, είχε αποκα-
λύψει τη μόλυνση τόσο του νερού του 
Λουτρακίου όσο και του υδροφόρου 
ορίζοντα του Ασπροπύργου.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του 
ΠΑΚΟΕ, τεράστια οικονομικά συμφέ-
ροντα κρύβονται πίσω από την παρα-
γωγή και διακίνηση ειδών διατροφής. 
Προγραμματισμένη εορταστική ημερί-
δα για την Παγκόσμια Ημέρα Διατρο-
φής στον Πειραιά έχει ως χορηγό την 
παραγωγό εταιρεία του Vitam, που είναι 
καρκινογόνος μαργαρίνη. Στην ημερί-
δα, μεταξύ των ομιλητών θα ήταν και ο 
δήμαρχος και ο αντιπεριφερειάρχης Πει-
ραιά. Παλιότερα, σε συνέδριο της Σοσι-
αλιστικής Διεθνούς στη Θεσσαλονίκη 
(τότε που… «λεφτά υπήρχαν»), παραγ-
γέλθηκαν… μόλις 500.000(!) γιαούρτια 
από μία, συγκεκριμένη εταιρεία. Επίσης, 
παρότι τα αλλαντικά της Creta farm έχει 
διαπιστωθεί ότι περιέχουν υψηλά νιτρι-
κά, η εταιρεία έχει βραβευθεί τόσο από 

την ΕΕ όσο και από το Ελληνικό Κρά-
τος. Τέλος, πρόσφατα ο αναπληρωτής 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσι-
ρώνης, μας καλούσε «να βάλουμε την 
κάνναβη στα μπαλκόνια μας»… 

Εξάλλου, σε συνέντευξή του στον 
κ. Λάμπρο Καλαρρύτη στον ραδιοφω-
νικό σταθμό «Παραπολιτικά» 90,1 την 
Τετάρτη, 18/10/2017, ο κ. Χριστοδου-
λάκης έδωσε έμφαση στο πρωτοφανές 
φαινόμενο της εισαγωγής περίπου 250 
παιδιών κάθε χρόνο στα νοσοκομεία με 
διάγνωση καρκίνου οφειλόμενου στην 
κακή διατροφή. Ανακοίνωσε την κατά-
θεση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου 
των ευρημάτων της δεκάμηνης έρευνας 
του ΠΑΚΟΕ, έκτασης 1.200 σελίδων, για 
τα τρόφιμα και δήλωσε ότι ελπίζει στην 
ενεργοποίηση της Δικαιοσύνης. Δεν παρέ-
λειψε να ασκήσει κριτική στις καθησυ-
χαστικές ανακοινώσεις του ΕΦΕΤ για 
το θέμα, υπενθυμίζοντας την υποστε-
λέχωση του φορέα («από 220 υπαλλή-
λους έχουν μείνει 80», όπως είπε) και τις 
καταγγελίες για αυτήν που προέρχονται 
από τους ίδιους τους εργαζομένους του.

Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ εξήγγειλε 
την πραγματοποίηση νέων, εξειδικευ-
μένων ερευνών που θα αφορούν προ-
ϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως το 
κρασί. Επισήμανε την εισαγωγή κρα-
σιού χειρίστης ποιότητας από γειτονικές 
χώρες (π.χ. Βουλγαρία) και στηλίτευσε 
την αισχροκέρδεια που, όπως δήλωσε, 
«έκανε 2.000 ανθρώπους, κυρίως του-
ρίστες, να αρρωστήσουν το περασμένο 
καλοκαίρι από την κατανάλωσή του».

Επισημαίνοντας την κατάργηση της 
αναγραφής πολλών απαγορευμένων 
προσθέτων Ε από τις ετικέτες, ο κ. Χρι-
στοδουλάκης επέκρινε την ουσιαστική 
ανυπαρξία ελεγκτικών μηχανισμών και 
συνέδεσε την οικονομική κρίση και τη 
φτώχεια που ταλανίζει μεγάλη μερίδα 
συμπολιτών μας με τη χαμηλή ποιότη-
τα των τροφίμων και με τη γενικότερη 
υποχώρηση της καταναλωτικής συνεί-
δησης.  Τόνισε, δε, τις σχέσεις εξάρτη-
σης μεταξύ παραγωγών εταιρειών και 
μέσων ενημέρωσης, αναφέροντας χαρα-
κτηριστικά: «Ούτε ένα μεγάλο κανάλι δεν 
ανέδειξε το θέμα».

Αφού υποστήριξε ότι σε σύγκριση με 
άλλες χώρες της ΕΕ η Ελλάδα βρίσκεται 
σε χειρότερη θέση ως προς την ποιότη-
τα διατροφής, διαπίστωσε ραγδαία επι-
δείνωση της κατάστασης. Τέλος, απηύ-
θυνε έκκληση στους καταναλωτές να 
προσέχουν περισσότερο τι αγοράζουν 
και τι βάζουν στο πιάτο τους.

Ο Π. Χριστοδουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, στην εκπομπή "Ελλάδα, ώρα μηδέν" στον Art fm 

Επικίνδυνα τρόφιμα, αθέμιτες 
οικονομικές πρακτικές  

και επώνυμες καταγγελίες
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Οι έρευνες, οι αποκαλύψεις και οι καταγγελί-
ες του ΠΑΚΟΕ για τα νοθευμένα και ακατάλληλα 
προϊόντα διατροφής, με αφορμή τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής, που συγκλόνισαν 

και αφύπνισαν την κοινή γνώμη, αναδημοσιεύτηκαν 
από πλείστα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέ-
ρωσης σε όλη την Ελλάδα. Σχετικές δηλώσεις έκανε 
ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ Παναγιώτης Χριστοδουλά-

κης στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων (14.00) του 
Real FM, ενώ το θέμα προβλήθηκε και από τους 
σταθμούς Radio Greece και dete.gr.Η «ΟΙΚΟνομία 
καταχωρεί μερικές μόνο από τις αναδημοσιεύσεις.

Σάλος στα ΜΜΕ από τις αποκαλύψεις του ΠΑΚΟΕ

ΑΡΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Σχεδόν 6 στα 10 τρόφιμα ευρείας
κατανάλωσης είναι νοθευμένα ή ακατάλληλα

Tο 64% των δειγμάτων τροφίμων ευρείας κατανάλωσης
που κυκλοφορούν στην αγορά είναι είτε νοθευμένα είτε
ακατάλληλα, δείχνει έρευνα του Πανελλήνιου Κέντρου
Οικολογικών Ερευνών. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αξιολογώντας το
περιεχόμενο των καταγγελιών μέσα από δειγματοληψίες,
χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, το ΠΑΚΟΕ
διαπίστωσε ότι σε διάφορα δείγματα τροφίμων που
πάρθηκαν από σημεία πώλησης, το 64% των δειγμάτων
βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.

«Πρωταθλητές» αναδείχθηκαν το ελαιόλαδο (νοθευμένο
το 75%) και τα αναψυκτικά (νοθευμένα κατά 72%).
Παρατυπίες βρέθηκαν ακόμα και μέσα στα εμφιαλωμένα
νερά, καθώς σε πολλά δείγματα είχαν αναπτυχθεί
μικρόβια και βακτήρια επικίνδυνα για τον άνθρωπο.

ΑΡΧΙΚΗ

Share 1

«Πέρασε» το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα...
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Έρευνα-σοκ: Νοθευμένα ή ακατάλληλα προς
κατανάλωση χιλιάδες τρόφιμα

Πηγή: Real.gr

Μεγάλη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Πανελλήνιο Κέντρο

Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ ) σχετικά με την ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε.

Εντός του 2017, το ΠΑΚΟΕ έχει λάβει περισσότερες από 3.000 καταγγελίες καταναλωτών για

νοθευμένα και ακατάλληλα τρόφιμα, εκ των οποίων το 64% κρίθηκε ακατάλληλο προς

κατανάλωση.

Την «μαύρη πρωτιά» στη λίστα με τα πλέον ακατάλληλα ή νοθευμένα τρόφιμα καταλαμβάνουν

τα γαλακτοκομικά, τα αλλαντικά, τα αναψυκτικά, οι χυμοί και το λάδι. Η ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ

αναφέρει πως, αξιολογώντας το περιεχόμενο των καταγγελιών μέσα από δειγματοληψίες,

χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, διαπίστωσε ότι σε διάφορα δείγματα τροφίμων που

Εντός του 2017, το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, έχει λάβει περισσότερες από 3.000

καταγγελίες καταναλωτών για νοθευμένα και ακατάλληλα τρόφιμα, εκ των οποίων το 64% κρίθηκε

ακατάλληλο προς κατανάλωση.

Δημοσίευση | 17 Οκτωβρίου 2017

  Μου αρέσει! 0 0  0  0

15:09 • 16/10/2017

Ένα στα δύο γαλακτοκομικά είναι ληγμένα και
με κολοβακτηρίδια

Προσοχή στην επιλογή τροφίμων συνιστά το Πανελλήνιο Κέντρο

Οικολογικών Ερευνών

ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 3.000 καταγγελίες καταναλωτών έχει δεχθεί μέσα στο 2017

το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) για νοθευμένα

και ακατάλληλα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ, με αφορμή τον σημερινό

εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής, αξιολογώντας το

περιεχόμενο των καταγγελιών μέσα από δειγματοληψίες, χημικές και

μικροβιολογικές αναλύσεις, διαπιστώθηκε ότι σε διάφορα δείγματα

τροφίμων από σημεία πώλησης, το 64% των δειγμάτων βρέθηκε

νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.

Το ΠΑΚΟΕ δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων:

Σε διάφορα δείγματα τροφίμων που πάρθηκαν από σημεία πώλησης,



Τετάρτη, 18-10-2017 | 15:53:07

   

TEMPO24 NEWS:

Έρευνα σοκ - Ακατάλληλα ή νοθευμένα χιλιάδες τρόφιμα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

16|10|2017 | 17:58Κοινωνία

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που δημοσίευσε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών για τα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην

αγορά και που όλοι καταναλώνουν. Σύμφωνα με αυτά το 64% όσων έλεγξε το κέντρο ήταν είτε νοθευμένα είτε ακατάλληλα για

κατανάλωση!

Μέσα στο 2017 τμήμα καταναλωτή του ΠΑΚΟΕ έλαβε περισσότερες από 3.000 καταγγελίες καταναλωτών για νοθευμένα και ακατάλληλα

τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, αξιολογώντας το περιεχόμενο των καταγγελιών μέσα από δειγματοληψίες, χημικές και μικροβιολογικές

αναλύσεις, το ΠΑΚΟΕ διαπίστωσε ότι σε διάφορα δείγματα τροφίμων που πάρθηκαν από σημεία πώλησης, το 64% των δειγμάτων βρέθηκε

νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.

«Πρωταθλητές» αναδείχθηκαν το ελαιόλαδο (νοθευμένο το 75%) και τα αναψυκτικά (νοθευμένα κατά 72%). Παρατυπίες βρέθηκαν ακόμα και

μέσα στα εμφιαλωμένα νερά, καθώς σε πολλά δείγματα είχαν αναπτυχθεί μικρόβια και βακτήρια επικίνδυνα για τον άνθρωπο.

Αναλυτικά τα στοιχεία του ΠΑΚΟΕ:

«1. Σε διάφορα δείγματα τροφίμων που πάρθηκαν από σημεία πώλησης, το 64% των δειγμάτων για όλα σχεδόν τα προϊόντα βρέθηκε

νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.

2. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα και σε ποσοστό 40% των δειγμάτων βρέθηκαν με ληγμένες ημερομηνίες και μολυσμένα με κολοβακτηρίδια, ενώ

το 48% από αυτά είχαν σημαντική επιβάρυνση από αντιβιοτικά. Επίσης ένα 55% των δειγμάτων αυτών νοθεύτηκε με λιγότερη περιεκτικότητα

σε λίπος, ενώ σε γιαούρτια διαπιστώθηκε ύπαρξη συντηρητικών και σε πολλά παγωτά η ανυπαρξία γάλακτος και η προσθήκη σκόνης

γάλακτος και συνθετικών χρωμάτων.

Παρατηρήθηκε επίσης νοθεία στη φέτα που σερβίρεται σε ταβέρνες και εστιατόρια, η οποία παρότι είναι λευκό τυρί, πωλείται ως τυρί φέτα

από αιγοπρόβειο γάλα. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός για να διαπιστώσει ότι, δυστυχώς, στην περίοδο του καλοκαιριού και μέχρι και το

Νοέμβριο, κυκλοφορούν σε όλα τα μαγαζιά και super market γάλατα και γιαούρτια, πρόβειου και κατσικίσιου, πράγμα το οποίο απαγορεύεται

επειδή την περίοδο αυτή δεν γαλακτοφορούν τα ζώα αυτά.

3. Στα αλλαντικά, σε ποσοστό 67% των δειγμάτων, η περιεκτικότητα σε νιτρώδη και νιτρικά βρέθηκε υψηλότερη κατά 150% του

επιτρεπόμενου ορίου.

4. Στους χυμούς παρατηρήθηκαν σοβαρές παραπλανήσεις του καταναλωτικού κοινού ως προς το τι πραγματικά περιέχουν οι συσκευασίες

που αναγράφουν για λόγους προώθησης του προϊόντος τη φράση «φυσικός χυμός», ενώ περιέχουν ένα μείγμα νερού και χρωστικών ουσιών

με άρωμα από φρούτο.

5. Στα αναψυκτικά η περιεκτικότητα του φυσικού χυμού σε ποσοστό 72% των δειγμάτων, βρέθηκε χαμηλότερη κατά 50% από το επιτρεπτό

Σύσκεψη Aντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης για θέματα διάθεσης κτηνοτροφικών προϊόντων

(http://www.all4care.gr)

(http://www.g-salmas.gr/)

(http://www.praktika.com.gr)
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Έρευνα σοκ! Ακατάλληλα ή νοθευμένα

χιλιάδες τρόφιμα

(http://www.agrinionews.gr/wp-content/uploads/2017/10/supermarker-

768x509.jpg)Στοιχεία που φέρνουν τα πάνω-κάτω από το Πανελλήνιο

Κέντρο Οικολογικών Ερευνών – Πάνω από 3.000 καταγγελίες από

καταναλωτές μόνο μέσα στο 2017 – Το 64% των τροφίμων βρέθηκε

ακατάλληλο ή νοθευμένο – Γαλακτοκομικά, αλλαντικά, αναψυκτικά,

χυμοί, λάδι, τα πάντα βρίσκονται στην «μαύρη λίστα»

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που δημοσίευσε το Πανελλήνιο Κέντρο

Οικολογικών Ερευνών για τα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά και που

όλοι καταναλώνουν. Σύμφωνα με αυτά το 64% όσων έλεγξε το κέντρο ήταν είτε

νοθευμένα είτε ακατάλληλα για κατανάλωση!

Μέσα στο 2017 τμήμα καταναλωτή του ΠΑΚΟΕ έλαβε περισσότερες από

3.000 καταγγελίες καταναλωτών για νοθευμένα και ακατάλληλα τρόφιμα που

κυκλοφορούν στην αγορά.

Μου αρέσει! Κοινοποίηση Αρέσει σε 5 άτομα. Γραφτείτε για να δείτε τι αρέσει στους φίλους

σας.

(http://www.vasileioutyrokomika.gr/)

(https://www.facebook.com/pages/%CE%9F%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-

%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-

OPTIKA-

KOUTSIKOU/128592390539264?

fref=ts)

(https://www.facebook.com/nora.karatsikaki.vlami)

(http://www.troboukis-fashion.gr/)

(http://www.odioditikisellados.gr/)

(http://www.onlarissa.gr/)

(https://skotidas.stihl-shop.gr/el-

gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD/96f25aaa-

3ef3-4cee-af26-47acd7ebcef2/ms-

170/)

(http://mpimpas.gr/)

(https://www.facebook.com/EUROGYM-

TITORMOSsports-center-

127225710686582/)

STREAM  (http://luben.tv/category/stream)

Έρευνα για τρόφιμα απαντάει επιτέλους
στη ρητορική ερώτηση του αν παίρνουμε

ληγμένα
Το 64% των τροφίμων στην αγορά είναι νοθευμένα, ακατάλληλα ή

αλλοιωμένα, σύμφωνα με έκθεση

THE NEWSROOM · (http://luben.tv/user/thenewsroom) 17 Οκτωβρίου 2017

(http://luben.tv/stream/131389)

(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LUBENMAG/)
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ Bέτα Μπετίνη: Το συγκινητικό βίντεο με όλη της τη ζωή που δημοσίε… � �
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ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: Αρχική » Blog View » Κοινωνικά » Έρευνα σοκ! Ακατάλληλα ή νοθευμένα χιλιάδες τρόφιμα

Αρχική Ροή Ειδήσεων ΤV νέα � Free…gossip! � Κοινωνικά Κόσμος PAPARAZZI � Hollywood Blog View 

Γιάννης Μπέζος: «Δεν απαντώ

σε αγράμματους» ΕΝΩ ΕΣΥ ΠΟΥ

ΠΡΟΑΓΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΤΗΝ

ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΟΥ!

19 Οκτωβρίου 2017 , 9:43 πμ

Ελένη Μενεγάκη: ΦΤΑ-ΣΕ ΣΤΟΝ

ΠΑ-ΤΟ! Εκεί που που ΔΕΝ ΥΠΑ-

ΡΧΕΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ!….

19 Οκτωβρίου 2017 , 9:20 πμ

Συγκλονίζει η Ανθή Βούλγαρη:

«Είδα τον Άγιο Ιωάννη τον

Ρώσο… Εγώ το έζησα το

θαύμα»

18 Οκτωβρίου 2017 , 10:37 πμ

Nomads: Το έλα να δεις στη

βίλα! «Επιτέθηκαν» όλοι στον

Μαυρίδη!

18 Οκτωβρίου 2017 , 9:23 πμ

Η νέα ατάκα του Γιάννη

Σπαλιάρα: «Ψυχολογικά έχω

ξεπεράσει τον αριθμό 4.000»

17 Οκτωβρίου 2017 , 5:25 μμ

Πασίγνωστη Ελληνίδα ηθοποιό αποκάλυψε στο

Happy Day την εγκυμοσύνη και την αποβολή της

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

19.10.2017 - 10:57:05

εχει καταντησει αηδια. παλια μου αρεσε να τον ακούω,

είχε ενδιαφέρον. τωρα πια κ…

Θέμης Γεωργαντάς σε Σκορδά και Θρασκιά: «Γιατί

δεν λέτε τη στήλη σας, οι ζωντοχήρες»

ΛΝ

19.10.2017 - 10:52:32

Όταν απευθυνόμαστε στους άλλους θα τους τονίζουμε

την οικογενειακή τους κατάστασ…

Γιάννης Μπέζος: «Δεν απαντώ σε αγράμματους»

ΕΝΩ ΕΣΥ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ…

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

19.10.2017 - 10:51:48

θα μπορουσε αυτο το μπαζο ο δημοσιογραφος να τον

ρωτήσει πολύ απλά «πως σας φαιν…

Πασίγνωστη Ελληνίδα ηθοποιό αποκάλυψε στο

Happy Day την εγκυμοσύνη και την αποβολή της

APAPA

19.10.2017 - 10:51:13

o de berykios poso glipsimo ston tsipra emetikos mia

ekpompi eida kai telos den…

Τομ Χανκς: «Ανελέητη» διαδικασία η προώθηση

� 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΚΟΣΜΟΣΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 : 8:06 ΜΜ

Έρευνα σοκ! Ακατάλληλα ή νοθευμένα
χιλιάδες τρόφιμα

– Στοιχεία που φέρνουν τα πάνω-κάτω από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών

Ερευνών – Πάνω από 3.000 καταγγελίες από καταναλωτές μόνο μέσα στο 2017 – Το

64% των τροφίμων βρέθηκε ακατάλληλο ή νοθευμένο – Γαλακτοκομικά, αλλαντικά,

αναψυκτικά, χυμοί, λάδι, τα πάντα βρίσκονται στην «μαύρη λίστα» 

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που δημοσίευσε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών

Ερευνών για τα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά και που όλοι καταναλώνουν.

Σύμφωνα με αυτά το 64% όσων έλεγξε το κέντρο ήταν είτε νοθευμένα είτε

ακατάλληλα για κατανάλωση!

Μέσα στο 2017 τμήμα καταναλωτή του ΠΑΚΟΕ έλαβε περισσότερες από 3.000

καταγγελίες καταναλωτών για νοθευμένα και ακατάλληλα τρόφιμα που κυκλοφορούν

στην αγορά.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, αξιολογώντας το περιεχόμενο των

καταγγελιών μέσα από δειγματοληψίες, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, το

ΠΑΚΟΕ διαπίστωσε ότι σε διάφορα δείγματα τροφίμων που πάρθηκαν από σημεία

πώλησης, το 64% των δειγμάτων βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.

«Πρωταθλητές» αναδείχθηκαν το ελαιόλαδο (νοθευμένο το 75%) και τα αναψυκτικά

(νοθευμένα κατά 72%). Παρατυπίες βρέθηκαν ακόμα και μέσα στα εμφιαλωμένα νερά,

καθώς σε πολλά δείγματα είχαν αναπτυχθεί μικρόβια και βακτήρια επικίνδυνα για τον

άνθρωπο.

Αναλυτικά τα στοιχεία του ΠΑΚΟΕ:
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Έρευνα: Σχεδόν 6 στα 10 τρόφιμα ευρείας κατανάλωσης
είναι νοθευμένα ή ακατάλληλα

Tο 64% των δειγμάτων τροφίμων ευρείας κατανάλωσης που κυκλοφορούν στην αγορά είναι είτε

νοθευμένα είτε ακατάλληλα, δείχνει έρευνα του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αξιολογώντας το περιεχόμενο των καταγγελιών μέσα από

δειγματοληψίες, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, το ΠΑΚΟΕ διαπίστωσε ότι σε διάφορα

δείγματα τροφίμων που πάρθηκαν από σημεία πώλησης, το 64% των δειγμάτων βρέθηκε

νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.

«Πρωταθλητές» αναδείχθηκαν το ελαιόλαδο (νοθευμένο το 75%) και τα αναψυκτικά (νοθευμένα

κατά 72%). Παρατυπίες βρέθηκαν ακόμα και μέσα στα εμφιαλωμένα νερά, καθώς σε πολλά

δείγματα είχαν αναπτυχθεί μικρόβια και βακτήρια επικίνδυνα για τον άνθρωπο.

Αναλυτικά τα στοιχεία του ΠΑΚΟΕ:

1. Σε διάφορα δείγματα τροφίμων που πάρθηκαν από σημεία πώλησης, το 64% των δειγμάτων για

όλα σχεδόν τα προϊόντα βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.

2. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα και σε ποσοστό 40% των δειγμάτων βρέθηκαν με ληγμένες

ημερομηνίες και μολυσμένα με κολοβακτηρίδια, ενώ το 48% από αυτά είχαν σημαντική

επιβάρυνση από αντιβιοτικά. Επίσης  ένα 55% των δειγμάτων αυτών νοθεύτηκε με λιγότερη

περιεκτικότητα σε λίπος, ενώ σε γιαούρτια διαπιστώθηκε ύπαρξη συντηρητικών και σε πολλά

παγωτά η ανυπαρξία γάλακτος και η προσθήκη σκόνης γάλακτος και συνθετικών χρωμάτων.

Παρατηρήθηκε επίσης νοθεία στη φέτα που σερβίρεται σε ταβέρνες και εστιατόρια, η οποία παρότι

είναι λευκό τυρί, πωλείται ως τυρί φέτα από αιγοπρόβειο γάλα. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός

για να διαπιστώσει ότι, δυστυχώς, στην περίοδο του καλοκαιριού και μέχρι και το Νοέμβριο,

κυκλοφορούν σε όλα τα μαγαζιά και super market γάλατα και γιαούρτια, πρόβειου και κατσικίσιου,

πράγμα το οποίο απαγορεύεται επειδή την περίοδο αυτή δεν γαλακτοφορούν τα ζώα αυτά.

3. Στα αλλαντικά, σε ποσοστό 67% των δειγμάτων, η περιεκτικότητα σε νιτρώδη και νιτρικά

βρέθηκε υψηλότερη κατά 150% του επιτρεπόμενου ορίου.

4. Στους χυμούς παρατηρήθηκαν σοβαρές παραπλανήσεις του καταναλωτικού κοινού ως προς το

τι πραγματικά περιέχουν οι συσκευασίες που αναγράφουν για λόγους προώθησης του προϊόντος

τη φράση «φυσικός χυμός», ενώ περιέχουν ένα μείγμα νερού και χρωστικών ουσιών με άρωμα

από φρούτο.

5. Στα αναψυκτικά η περιεκτικότητα του φυσικού χυμού σε ποσοστό 72% των δειγμάτων, βρέθηκε

χαμηλότερη κατά 50% από το επιτρεπτό όριο. Βρέθηκαν επίσης στην αγορά αναψυκτικά που

μπορούν εύκολα να χαρακτηριστούν ως φαρμακευτικά προϊόντα ψυχοτρόπα και δεν θα έπρεπε να

καταναλώνονται αβίαστα από παιδιά και να πουλιούνται σε καταστήματα που έχουν άδεια
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Μου αρέσει! Γραφτείτε για να δείτε τι αρέσει στους φίλους σας.
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Έρευνα: Σχεδόν 6 στα 10 τρόφιμα ευρείας κατανάλωσης
είναι νοθευμένα ή ακατάλληλα

Tο 64% των δειγμάτων τροφίμων ευρείας κατανάλωσης που κυκλοφορούν στην αγορά είναι είτε

νοθευμένα είτε ακατάλληλα, δείχνει έρευνα του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αξιολογώντας το περιεχόμενο των καταγγελιών μέσα από

δειγματοληψίες, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, το ΠΑΚΟΕ διαπίστωσε ότι σε διάφορα

δείγματα τροφίμων που πάρθηκαν από σημεία πώλησης, το 64% των δειγμάτων βρέθηκε

νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.

«Πρωταθλητές» αναδείχθηκαν το ελαιόλαδο (νοθευμένο το 75%) και τα αναψυκτικά (νοθευμένα

κατά 72%). Παρατυπίες βρέθηκαν ακόμα και μέσα στα εμφιαλωμένα νερά, καθώς σε πολλά

δείγματα είχαν αναπτυχθεί μικρόβια και βακτήρια επικίνδυνα για τον άνθρωπο.

Αναλυτικά τα στοιχεία του ΠΑΚΟΕ:

1. Σε διάφορα δείγματα τροφίμων που πάρθηκαν από σημεία πώλησης, το 64% των δειγμάτων για

όλα σχεδόν τα προϊόντα βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.

2. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα και σε ποσοστό 40% των δειγμάτων βρέθηκαν με ληγμένες

ημερομηνίες και μολυσμένα με κολοβακτηρίδια, ενώ το 48% από αυτά είχαν σημαντική

επιβάρυνση από αντιβιοτικά. Επίσης  ένα 55% των δειγμάτων αυτών νοθεύτηκε με λιγότερη

περιεκτικότητα σε λίπος, ενώ σε γιαούρτια διαπιστώθηκε ύπαρξη συντηρητικών και σε πολλά

παγωτά η ανυπαρξία γάλακτος και η προσθήκη σκόνης γάλακτος και συνθετικών χρωμάτων.

Παρατηρήθηκε επίσης νοθεία στη φέτα που σερβίρεται σε ταβέρνες και εστιατόρια, η οποία παρότι

είναι λευκό τυρί, πωλείται ως τυρί φέτα από αιγοπρόβειο γάλα. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός

για να διαπιστώσει ότι, δυστυχώς, στην περίοδο του καλοκαιριού και μέχρι και το Νοέμβριο,

κυκλοφορούν σε όλα τα μαγαζιά και super market γάλατα και γιαούρτια, πρόβειου και κατσικίσιου,

πράγμα το οποίο απαγορεύεται επειδή την περίοδο αυτή δεν γαλακτοφορούν τα ζώα αυτά.

3. Στα αλλαντικά, σε ποσοστό 67% των δειγμάτων, η περιεκτικότητα σε νιτρώδη και νιτρικά

βρέθηκε υψηλότερη κατά 150% του επιτρεπόμενου ορίου.

4. Στους χυμούς παρατηρήθηκαν σοβαρές παραπλανήσεις του καταναλωτικού κοινού ως προς το

τι πραγματικά περιέχουν οι συσκευασίες που αναγράφουν για λόγους προώθησης του προϊόντος

τη φράση «φυσικός χυμός», ενώ περιέχουν ένα μείγμα νερού και χρωστικών ουσιών με άρωμα

από φρούτο.

5. Στα αναψυκτικά η περιεκτικότητα του φυσικού χυμού σε ποσοστό 72% των δειγμάτων, βρέθηκε

χαμηλότερη κατά 50% από το επιτρεπτό όριο. Βρέθηκαν επίσης στην αγορά αναψυκτικά που

μπορούν εύκολα να χαρακτηριστούν ως φαρμακευτικά προϊόντα ψυχοτρόπα και δεν θα έπρεπε να

καταναλώνονται αβίαστα από παιδιά και να πουλιούνται σε καταστήματα που έχουν άδεια
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Όπως αναφέρει το «Τμήμα του Καταναλωτή του ΠΑΚΟΕ» έλαβε πάνω από

3.000 καταγγελίες μέσα στο χρόνο. Πρώτα έκανε αξιολόγηση κι έπειτα

πραγματοποίησε δειγματοληψίες, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις

και έρευνες για ακατάλληλα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά. Έχει

προβεί μάλιστα και στις απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμένου ναΧρησιμοποιούμε cookies ×
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θέσεις

Περισσότερες από 3.000 καταγγελίες καταναλωτών για νοθευμένα και

ακατάλληλα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά, έχει λάβει μέσα στο

2017 το τμήμα Καταναλωτή του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών

Ερευνών (ΠΑΚΟΕ).
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ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αρχική  ΕΛΛΑΔΑ 

Περισσότερες από 3.000 καταγγελίες καταναλωτών για νοθευμένα και ακατάλληλα τρόφιμα που

κυκλοφορούν στην αγορά, έχει λάβει μέσα στο 2017 το τμήμα Καταναλωτή του Πανελληνίου Κέντρου

Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ).

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ με αφορμή τον σημερινό εορτασμό της Παγκόσμιας

Ημέρας Διατροφής, αξιολογώντας το περιεχόμενο των καταγγελιών μέσα από δειγματοληψίες, χημικές

και μικροβιολογικές αναλύσεις, το ΠΑΚΟΕ διαπίστωσε ότι σε διάφορα δείγματα τροφίμων που πάρθηκαν

από σημεία πώλησης, το 64% των δειγμάτων βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.

Το ΠΑΚΟΕ δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων, τα οποία κωδικοποιεί ως εξής:

1. Σε διάφορα δείγματα τροφίμων που πάρθηκαν από σημεία πώλησης, το 64% των δειγμάτων για όλα

σχεδόν τα προϊόντα βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.

Μεγάλη προσοχή στην επιλογή των τροφίμων συνιστά

το ΠΑΚΟΕ, με αφορμή καταγγελίες για νοθείες

Τελευταία ενημέρωση Οκτ 16, 2017

ΕΛΛΑΔΑ
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Μορφή επιδημίας τα νοθευμένα και ακατάλληλα
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Στοιχεία σοκ: Ακατάλληλα ή νοθευμένα
χιλιάδες τρόφιμα

Δηλητήρια στο πιάτο μας...

Στοιχεία σοκ δημοσίευσε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών όσον αφορά τα τρόφιμα που

κυκλοφορούν στην αγορά και που όλοι καταναλώνουν.

Σύμφωνα με αυτά το 64% όσων έλεγξε το κέντρο ήταν είτε νοθευμένα είτε ακατάλληλα για

κατανάλωση!

Μέσα στο 2017 τμήμα καταναλωτή του ΠΑΚΟΕ έλαβε περισσότερες από 3.000 καταγγελίες

καταναλωτών για νοθευμένα και ακατάλληλα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, αξιολογώντας το περιεχόμενο των καταγγελιών μέσα από

δειγματοληψίες, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, το ΠΑΚΟΕ διαπίστωσε ότι σε διάφορα

δείγματα τροφίμων που πάρθηκαν από σημεία πώλησης, το 64% των δειγμάτων βρέθηκε

νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.

«Πρωταθλητές» αναδείχθηκαν το ελαιόλαδο (νοθευμένο το 75%) και τα αναψυκτικά (νοθευμένα
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Απάντηση του ΠΑΚΟΕ στο  
από 18/10/2017 δελτίο τύπου του ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ παρά το γεγονός ότι η διοί-
κηση του γνωρίζει πολύ κατά τις 
μεγάλες αδυναμίες λειτουργίας 

του ( υποστελέχωση , έλλειψη κατάλ-
ληλου μηχανολογικού εξοπλισμού , 
έλλειψη πόρων για την αντιμετώπιση 
συστηματικών ελέγχων ) προσπαθεί να 
καλύψει την ανεπάρκεια του. 

Χωρίς αίσθημα ευθύνης δηλώνει 
ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά 
και ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί 
και ότι το ΠΑΚΟΕ στερείται σοβαρή 
επιστημονική γνώση. Εμείς απαντάμε:

1 ο ν )  Κα τ α θ έ σ α μ ε  σ ή μ ε ρ α 
18/10/2017 στον πρόεδρο και στον 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ανα-
φορά –καταγγελία με τα αποτελέσμα-
τα της 10μήνης έρευνας του ΠΑΚΟΕ 
που αναφέρεται στην λειτουργία του 
συστήματος παραγωγής, διακίνησης 
και ελέγχων των διαφόρων κατανα-
λωτικών αγαθών και ιδιαιτέρως της 
κατηγορίας των τροφίμων που αγγί-
ζουν την υγεία μας και ιδιαίτερα την 
υγεία των παιδιών μας.

2ον) Προκαλούμε και προσκαλούμε 
την διοίκηση του ΕΦΕΤ όποια στιγμή το 
επιθυμεί, να παραθέσουμε τα αντίστοι-
χα στοιχεία ελέγχων σε όποιο τηλεο-
πτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό επιθυμεί.

3ον) Πρέπει να συνειδητοποιήσει 
η διοίκηση του ΕΦΕΤ ότι με την υπο-
στελέχωση και τις συνεχείς καταγγελίες 
σε βάρος της των εργαζομένων στον 
ΕΦΕΤ, δεν προστατεύει  τον κατανα-
λωτή ο οποίος συνέχεια είναι έρμαιο 

των επιδιώξεων των καιροσκόπων και 
κερδοσκόπων.  

4ον) Συνιστάμε στην διοίκηση του 
ΕΦΕΤ να ανατρέξει στις ανακοινώσεις 

επιστημονικών ιατρικών εταιριών όπου 
συνεχώς αναφέρονται οι επιπτώσεις 
ιδιαίτερα  στο παιδικό πληθυσμό της 
κακής και ανεξέλεγκτης διατροφής. Επί-

σης τελειώνοντας θέλουμε να δηλώ-
σουμε ότι σε τέσσερις (4) καταγγελίες 
μας ο ΕΦΕΤ δεν μας έχει απαντήσει  
εδώ και αρκετό καιρό.

Σ ύμφωνα με τα στοιχεία του 
Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογι-
κών Ερευνών, η νοθεία στα τρό-

φιμα «οργιάζει» με «πρωταθλητές» το 
λάδι, τη φέτα και τα αλλαντικά. Ωστόσο, 
όπως επισημαίνει ο ΕΦΕΤ και αναδη-
μοσιεύει η εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», 
«στερούνται σοβαρής επιστημονικής 
θεώρησης τα στοιχεία του Πανελλή-
νιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών 
(ΠΑΚΟΕ), περί νοθευμένων ή ακατάλ-
ληλων για κατανάλωση τροφίμων».

Αφορμή ήταν η ανακοίνωσή μας της 
13ης Οκτωβρίου 2017, όπου παρου-
σιάζεται ότι το σύνολο σχεδόν των 
διακινουμένων στη χώρα τροφίμων 
(γαλακτοκομικών, αλλαντικών, χυμών, 
αναψυκτικών, εμφιαλωμένων νερών, 
λαχανικών, ψωμιού, ελαιόλαδου κ.λπ.) 
βρέθηκε να είναι νοθευμένο ή ακατάλ-
ληλο για κατανάλωση, σε ποσοστά που 
ποικίλλουν μεταξύ 20% και 75%.

Ο ΕΦΕΤ, με ανακοίνωσή του της 
18ης Οκτωβρίου 2017, δηλώνει κατη-

γορηματικά ότι «η εν λόγω αναφορά 
δεν απηχεί την πραγματικότητα, ενώ τα 
στοιχεία, με τον τρόπο που παρατίθε-
νται, στερούνται της όποιας σοβαρής 
επιστημονικής θεώρησης. Συγκεκριμέ-
να, στο πλαίσιο του επίσημου ελέγχου 
των τροφίμων και στη βάση της επι-
στημονικής τεκμηρίωσης, στη χώρα 
μας διενεργούνται αρκετές χιλιάδες 
έλεγχοι (περισσότεροι από 80.000 σε 
επιχειρήσεις παραγωγής, διακίνησης 
και διάθεσης τροφίμων και περισσό-
τεροι από 20.000 σε προϊόντα μετά 
από δειγματοληψία και εργαστηρια-
κή ανάλυση). 

Οι έλεγχοι διενεργούνται μετά από 
ανάλυση κινδύνου και ανάδειξη προ-
τεραιοτήτων, μέσω της υλοποίησης 
Προγραμμάτων ελέγχου σε όλο τον 
Ελλαδικό χώρο, προκειμένου να κατα-
στεί δυνατή η εξαγωγή συγκεντρωτι-

κών και αξιόπιστων συμπερασμάτων. 
Από τους ελέγχους αυτούς προκύπτει 
ότι το ποσοστό συμμόρφωσης των 
επιχειρήσεων τροφίμων στην Ελλάδα 
ανέρχεται σε 95%, ενώ ο εργαστηρι-
ακός έλεγχος βιολογικών και χημικών 
παραγόντων κινδύνου, καθώς και παρα-
μέτρων ποιότητας, ανέδειξε ποσοστά 
μη συμμόρφωσης 6,5% (στοιχεία από 
τις Εκθέσεις Προόδου των ετών 2015 
και 2016 σε εφαρμογή του Πολυε-
τούς Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδί-
ου Ελέγχων 2015-2019 στον τομέα 
των Τροφίμων (Καν.882/2004/ΕΚ) - 
http://www.efet.gr/portal/page/portal/
efetnew/library/plans). Στη χώρα μας 
ο τομέας των τροφίμων διέπεται από 
το Ενωσιακό Κανονιστικό πλαίσιο, το 
οποίο χαρακτηρίζεται ως το αυστηρότε-
ρο σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η εφαρ-
μογή του από τα κράτη μέλη ελέγχεται 

συστηματικά από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του 
«Πρώτου Θέματος», «σημειώνεται ότι 
ο ΕΦΕΤ προσεγγίζει με εκτίμηση τη 
λειτουργία και τις δράσεις των Ενώσε-
ων Καταναλωτών και για το λόγο αυτό 
οι καταναλωτές εκπροσωπούνται στο 
Διοικητικό του Συμβούλιο με δικό τους 
εκπρόσωπο, τον οποίον οι ίδιοι επιλέ-
γουν. Ωστόσο, δεν πρέπει να περιορί-
ζονται σε ένα ρόλο καταγγελτικό προ-
τάσσοντας τον εντυπωσιασμό και την 
όποια δημοσιότητα».

«Τα τρόφιμα που διακινούνται στη 
χώρα μας είναι ως επί το πλείστον 
εγνωσμένης ποιότητας και ασφαλή, οι 
δε σχετικοί έλεγχοι θα συνεχίσουν με 
τον ίδιο ζήλο, αξιοπιστία και υπευθυ-
νότητα» επισημαίνει ο ΕΦΕΤ στην ίδια 
ανακοίνωση, υπενθυμίζοντας ότι στον 
ΕΦΕΤ λειτουργεί η Γραμμή Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών και καταγραφής αναφο-
ρών στον πενταψήφιο αριθμό 11717.

Ο ΕΦΕΤ καθησυχάζει, αλλά...
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Εσπευσμένη ανάκληση προϊόντων από τον ΕΦΕΤ
Ο ΕΦΕΤ, μετά τις αποκαλύψεις 

του ΠΑΚΟΕ για τη νοθεία στα τρόφι-
μα και την ανυπαρξία ουσιαστικών 
ελέγχων, επιχειρεί να διασκεδάσει 
τις εντυπώσεις ανακαλώντας λόγω 
ακαταλληλότητας διάφορα προϊό-
ντα από την αγορά. Παραθέτουμε 
τα σχετικά δελτία Τύπου:

Ακατάλληλο κρέας  
στα σούπερ μάρκετ

Όπως ενημερώνει ο ΕΦΕΤ με Δελ-
τίο Τύπου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017, 
διαπίστωσε την κυκλοφορία ακατάλ-
ληλου κρεατοσκευάσματος στην αγο-
ρά. Συγκεκριμένα:

Ο ΕΦΕΤ, και συγκεκριμένα η Περι-
φερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακε-
δονίας, κατά τη διενέργεια ελέγχων, 
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επί-
σημος έλεγχος μικροβιολογικών κριτη-
ρίων ασφάλειας τροφίμων ζωικής και 
φυτικής προέλευσης», μετά τη διενέρ-
γεια δειγματοληψίας σε κρεατοσκευά-
σματα και σε συνεργασία με το Κτηνια-
τρικό Εργαστήριο Καβάλας, διαπίστωσε 
σε κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα την 
ύπαρξη του παθογόνου μικροοργανι-
σμού Salmonella spp.

Πρόκειται για το προϊόν με την εμπο-
ρική ονομασία «prime meat – σεφταλιές 
χοιρινές κατεψυγμένες», βάρους 640 gr, 
με ημερομηνία παρασκευής 24/03/2017, 
παρτίδα LOT 201620625, ημερομηνία 
λήξης 24/03/2018, το οποίο παράγε-
ται από την εταιρεία «Χ. ΜΙΧΑΣ ΑΕΒΕ», 
που εδρεύει στον Υψηλάντη Βοιωτίας.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανά-
κληση/απόσυρση του συνόλου της συγκε-
κριμένης παρτίδας από το ανωτέρω ΜΗ 
ΑΣΦΑΛΕΣ προϊόν από την εσωτερική 
αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 
οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται  οι  καταναλωτές, που  
έχουν  ήδη  προμηθευτεί  το  ανωτέρω  
προϊόν (φωτογραφία), να μην το κατα-
ναλώσουν.

Ανάκληση γιαουρτιού
Με Δελτίο Τύπου της 21ης Οκτω-

βρίου 2017 ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την 
προληπτική ανάκληση από την αγορά 
συγκεκριμένων παρτίδων γιαουρτιού.

 Ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε, τόσο από την 
Αρμόδια Κυπριακή Αρχή όσο και  από 
την εταιρεία ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., Αγροτική 
Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου, σχετικά 
με την προληπτική  ανάκληση διαφό-
ρων παρτίδων  «Γιαούρτι ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 
ΔΩΔΩΝΗ»,  καθότι σε ορισμένα  από 
τα εν λόγω προϊόντα παρατηρήθηκε 
μικροβιακή αλλοίωση. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις παρ-
τίδες: 
α) «Γιαούρτι ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΔΩΔΩΝΗ» 0%, 
σε συσκευασία των 200 γρ., με αριθμούς 
παρτίδας από R08:38 έως R10:36 και 
ημερομηνία λήξης 27.10.2017 
β) «Γιαούρτι ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΔΩΔΩΝΗ»  2%, 
σε συσκευασία των 200 γρ., με αριθμούς 
παρτίδας από R10:45 έως R14:08 και 
ημερομηνία λήξης 27.10.2017 
γ) «Γιαούρτι ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΔΩΔΩΝΗ»  8%, 
σε συσκευασία των 200 γρ., με αριθμούς 
παρτίδας από R14:12 έως R17:20 και 
ημερομηνία λήξης 27.10.2017 

Ο ΕΦΕΤ, αμέσως σε συνέχεια της 
ανωτέρω ενημέρωσης, έχει ξεκινήσει 
τη διενέργεια σχετικών ελέγχων.  

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι 
έχουν προμηθευτεί «Γιαούρτι ΣΤΡΑΓΓΙΣ-
ΤΟ ΔΩΔΩΝΗ» των  παραπάνω αναγρα-
φόμενων  παρτίδων, για προληπτικούς 
λόγους  να μην το καταναλώσουν.

Ακατάλληλες  
σαρδέλες κονσέρβας

Ο ΕΦΕΤ με Δελτίο Τύπου της 11ης 

Οκτωβρίου 2017 ενημερώνει το κατα-
ναλωτικό κοινό σχετικά με την κυκλο-
φορία στην αγορά παρτίδας με ακατάλ-
ληλες σαρδέλες κονσέρβας:

Ο ΕΦΕΤ,  και συγκεκριμένα η Περι-
φερειακή Διεύθυνση Αττικής, κατά τη 
διενέργεια ελέγχων και σε συνεργασία 
με τη Χημική Υπηρεσία Πειραιά – Τμή-
μα Α', διαπίστωσε ότι το προϊόν με την 
εμπορική επωνυμία «Lucas σαρδέλες 
πικάντικες σε ηλιέλαιο», προέλευσης 
Πορτογαλίας, καθαρού βάρους 125 
g, με ανάλωση κατά προτίμηση πριν 
από 31/12/2018 και αριθμό παρτίδας 
ΑL098H, το οποίο εισάγεται από την 
εταιρεία «Provinco A.E.» που βρίσκε-
ται στη Ν. Κηφισιά, περιείχε τη βιοτοξί-
νη ισταμίνη, σε τιμή που υπερέβαινε το 
ανώτατο όριο. 

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκλη-

ση / απόσυρση του συνόλου της συγκε-
κριμένης παρτίδας από το ανωτέρω ΜΗ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ προϊόν από 
την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται 
σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. 

Καλούνται οι καταναλωτές, που 
έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω 
προϊόν (φωτογραφία), να μην το κατα-
ναλώσουν. 

Απόσυρση σοκολατούχου 
ροφήματος από την αγορά

Με Δελτίο Τύπου ο ΕΦΕΤ της 4ης 
Οκτωβρίου 2017 ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε 
την απόσυρση από την αγορά του σοκο-
λατούχου ροφήματος «IASIS Σοκολα-
τούχο Ρόφημα Choco Slim».

Πιο αναλυτικά, ο ΕΦΕΤ, και ειδικό-
τερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττι-
κής, μετά από έλεγχο που προέβη στο 
προϊόν με την εμπορική ονομασία «IASIS 
Σοκολατούχο Ρόφημα Choco Slim», σε 
συσκευασία των 175 g ανά τεμάχιο, δια-
πίστωσε ότι περιέχει, σύμφωνα με τον 
κατάλογο των συστατικών του, τα μη 
εγκεκριμένα για τα τρόφιμα συστατικά 
«Rhodiola rosea» και «ρίζα Gonyak». 
To προϊόν διανέμεται στην Ελλάδα από 
την εταιρία «AOS IASIS HELLAS ΜΟΝ. 
IKE» (Ερμού 18, Αθήνα).

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκλη-
ση / απόσυρση όλων των παρτίδων του 
ανωτέρω προϊόντος που περιέχουν τα 
μη εγκεκριμένα για τα τρόφιμα συστατι-
κά «Rhodiola rosea» και «ρίζα Gonyak», 
ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχε-
τικοί έλεγχοι. 

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν 
προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (φωτο-
γραφία κάτωθι), το οποίο περιέχει τα 
μη εγκεκριμένα συστατικά, ανεξαρτή-
τως παρτίδας, να μην το καταναλώσουν.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ «CHOCO SLIM»

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφί-
μων (Ε.Φ.Ε.Τ.), με αφορμή την προώθη-
ση  προϊόντος μεταξύ άλλων και μέσω 
τηλεοπτικών εκπομπών με την εμπορι-
κή ονομασία «CHOCO SLIM»  με επί-
κληση της πιστοποίησής του από τον 
Ε.Φ.Ε.Τ. ή/και την Ευρωπαϊκή Αρχή για 

την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), 
ενημερώνει ότι οι εν λόγω αρχές δεν 
πιστοποιούν ούτε εγκρίνουν τρόφιμα. 

Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε 
ραδιοτηλεοπτικές ή διαδικτυακές προ-
ωθητικές ενέργειες (διαφημίσεις) προ-
ϊόντων καθώς και σε ενδείξεις επί της 
ετικέτας των τροφίμων, οι οποίες παρα-
πλανητικώς και παρανόμως επικαλού-
νται ή υπονοούν την πιστοποίηση τρο-
φίμων από τον Ε.Φ.Ε.Τ. και την  EFSA.

Η αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ είναι η 
προστασία της υγείας και των συμφε-
ρόντων των καταναλωτών διασφαλί-
ζοντας με τη διενέργεια ελέγχων τη 
συμμόρφωση των τροφίμων που δια-
τίθενται  στην αγορά με την κείμενη 
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, ενώ o 
ρόλος της EFSA είναι η παροχή αντι-
κειμενικών και ανεξάρτητων επιστη-
μονικών γνωμοδοτήσεων σε θέματα 
ασφάλειας τροφίμων, οι οποίες δεν 
αποτελούν νομοθετική πράξη ή είδος 
πιστοποίησης

Ανάκληση «ΒΟΥΤΥΡΟΥ 
ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΓΙΑ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ & 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περι-
φερειακή Διεύθυνση Αττικής, σε συνερ-
γασία με τη Χημική Υπηρεσία Πειραιά 
του Γ.Χ.Κ., κατά την διενέργεια ελέγχων, 
διαπίστωσε ότι το προϊόν με εμπορική 
επωνυμία «economy βούτυρο αγελάδος 
για ζαχαροπλαστική & μαγειρική χρήση», 
συσκευασίας πεντακοσίων (500) γραμ-
μαρίων, με αρ. παρτίδας LOT 310317 
και ημερομηνία λήξης 31/03/2018, το 
οποίο συσκευάζεται για λογαριασμό της 
επιχείρησης «MARKET IN A.E.B.E.» από 
την επιχείρηση «ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ», ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΝΩΠΩΝ ΒΟΥ-
ΤΥΡΩΝ, επί της οδού Κωνσταντινουπό-
λεως 88, Βοτανικός - Αττικής, βρέθηκε 
ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ με φυτι-
κή λιπαρή ύλη. 

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανά-
κληση / απόσυρση του συνόλου της 
συγκεκριμένης παρτίδας και ήδη βρί-
σκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλω-
τές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέ-
ρω προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν.
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Μ ε δημοσίευμά του του περασμέ-
νου Σεπτεμβρίου το «Κόντρα» 
προβαίνει σε συγκλονιστικές 

αποκαλύψεις για την εισαγωγή και στη 
χώρα μας αυγών μολυσμένων με την 
ουσία Fipronil. Η «ΟΙΚΟνομία» αναδη-
μοσιεύει το σχετικό άρθρο:

Τον περασμένο Αύγουστο, το σκάν-
δαλο με τα δηλητηριασμένα με Fipronil 
αυγά και κοτόπουλα πήρε μορφή χιο-
νοστιβάδας σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
ιμπεριαλιστικές και μη. Μόνο η Ελλά-
δα εμφανιζόταν σαν ένα ασφαλές νησί, 
που σφύζει από υγεία, περικυκλωμένο 
από μια μολυσμένη θάλασσα που δεν 
το αγγίζει. Στις 12 Αυγούστου, ο αντι-
πρόεδρος του ΕΦΕΤ Ανδρέας Μανέτας 
ανέλαβε να καθησυχάσει μέσω ραδιο-
φώνου τον ελληνικό λαό: «Η χώρα μας 
δεν εμπλέκεται προς το παρόν, σε αυτές 
τις παρτίδες οι οποίες ενοχοποιούνται με 
την ανίχνευση του Fipronil. Αυτό είναι 
καλό για εμάς, τουλάχιστον μέχρι στιγ-
μής που μιλάμε».

Σκανδάλο Fipronil
Τα έλεγε αυτά, μολονότι γνώριζε πολύ 

καλά, ότι στη χώρα μας εισάγονται αυγά 
(σε διάφορες μορφές) από τη Γαλλία, την 
Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γερμανία, 
δηλαδή τις χώρες που βρίσκονται στην 
καρδιά του σκανδάλου Fipronil. Όπως 
αποκαλύψαμε τότε, βάσει των επίσημων 
στοιχείων (ΕΛΣΤΑΤ), στη χώρα μας εισά-
γονται εκατοντάδες τόνοι κρόκων αυγών 
(αποξηραμένων και σε υγρή κατάσταση, 
κρόκων κατεψυγμένων, αυγών αποξη-
ραμένων χωρίς το τσόφλι τους και βρα-
σμένων νωπών αυγών χωρίς το τσόφλι 
τους). Ότι εισάγονται, επίσης, κοτόπου-
λα αναπαραγωγής, κατοικίδια πουλερικά 
(πετεινοί και κότες) και άλλα είδη που-
λερικών, καθώς και διάφορα είδη κρέα-
τος πουλερικών και ολόκληρα πουλερι-
κά σφαγμένα.

Ο αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ, «φρονίμως 
ποιών», δεν έκανε την παραμικρή ανα-
φορά στις εισαγωγές αυτών των προϊό-
ντων. Και, προφανώς, ο ΕΦΕΤ δεν έκανε 
την παραμικρή έρευνα στις επιχειρήσεις 
που εισάγουν αυτά τα προϊόντα από τις 
συγκεκριμένες χώρες. Εκείνοι δε που τα 
εισάγουν είδαν το κλείσιμο του ματιού 
και ενήργησαν «αναλόγως».

Στις 4 του Σεπτέμβρη, ο ΕΦΕΤ με 
Δελτίο Τύπου ανακοίνωσε ότι «ενημε-
ρώθηκε, μέσω του Συστήματος Έγκαι-
ρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και 
τις Ζωοτροφές (RASFF), ότι διακινήθηκε 
από γαλλική επιχείρηση προϊόν αυγού με 
παρουσία της μη εγκεκριμένης δραστι-
κής ουσίας Fipronil. Συγκεκριμένα πρό-
κειται για παστεριωμένο ασπράδι αυγού 
(αλβουμίνη) σε σκόνη (300 Kg)»!

Το πρώτο που πρέπει να σημειώσου-
με είναι πως αυτή η αναγκαστική παρα-

δοχή της εισαγωγής μολυσμένων αυγών 
στη χώρα μας ήρθε να επιβεβαιώσει πλή-
ρως όσα γράφαμε τον Αύγουστο και να 
διαψεύσει τις πρόστυχες καθησυχαστικές 
δηλώσεις του αντιπροέδρου του ΕΦΕΤ.

Η Διοίκηση του ΕΦΕΤ και προσωπι-
κά ο πρόεδρός του Ι. Τσάλτας (ίσως ο 
μοναδικός επικεφαλής δημόσιου οργα-
νισμού που κατέχει το πόστο του και 
με τους Σαμαροβενιζέλους και με τους 
Τσιπροκαμμένους – ελέω Κουβέλη), για 
να καθησυχάσουν τον ελληνικό λαό γι’ 
αυτή την είδηση, έσπευσαν να δηλώ-
σουν ότι διενεργήθηκαν έκτακτοι προ-
ληπτικοί έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα σε 
εγκαταστάσεις διαχείρισης αυγών και 
προϊόντων τους. Όμως, τη συγκεκριμέ-
νη παρτίδα μολυσμένης με Fipronil σκό-
νης κρόκου αυγών δεν την ανακάλυψαν 
αυτοί με τους υποτιθέμενους ελέγχους 
τους, αλλά ειδοποιήθηκαν σχετικά από 
τη Γαλλία, μέσω του RASFF.

Έλεγχοι
Δεν μπορούσαν, άραγε, να κάνουν 

στοχευμένους ελέγχους στις εταιρίες 
που εισήγαγαν αυτούς τους εκατοντά-
δες τόνους προϊόντων αυγών από τις 
χώρες του σκανδάλου; Φυσικά και μπο-
ρούσαν. Οι επιχειρήσεις που εισάγουν τα 
συγκεκριμένα προϊόντα δεν ελέγχονται 
από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του 
Υπουργείου Εσωτερικών (γιατί πρόκειται 
για ενδοκοινοτικό εμπόριο), όμως, από τη 
στιγμή που προέκυψε αυτός ο έκτακτος 
κίνδυνος, θα μπορούσαν να απευθυν-
θούν στην ΕΛΣΤΑΤ και να πάρουν πλή-
ρη στοιχεία για τις εταιρίες που εισάγουν 
αυτά τα προϊόντα και για τις ποσότητες 
που εισήγαγε η κάθε εταιρία. Η ΕΛΣΤΑΤ 
συγκεντρώνει όλα τα παραστατικά από 
τις εταιρίες και με βάση αυτά φτιάχνει 
τους πίνακές της. Εμείς πήραμε μόνο τα 
συγκεντρωτικά στοιχεία και δεν ζητήσαμε 
από την ΕΛΣΤΑΤ τα ονόματα των εταιρι-
ών και τις ποσότητες που εισήγαγαν, για-

τί δεν θα μας τα έδινε επικαλούμενη το 
εμπορικό απόρρητο. Στους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς, όμως, δε θα τολμούσαν 
οι υπηρεσιακοί παράγοντες της ΕΛΣΤΑΤ 
να επικαλεστούν το απόρρητο. Ειδικά 
σε μια περίοδο όπου βρισκόταν σε εξέ-
λιξη ένα σκάνδαλο με κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία.

Εκτιμούμε ότι ο ΕΦΕΤ και όλοι οι 
αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί απο-
φεύγουν να ζητήσουν τα στοιχεία, γιατί 
προφανώς δεν θέλουν να ελέγξουν τις 
εταιρίες αυτές. Ψεύδεται, λοιπόν, ο ΕΦΕΤ 
όταν διαβεβαιώνει τον ελληνικό λαό ότι 
έγιναν έλεγχοι, πάρθηκαν δείγματα και 
βρέθηκαν αρνητικά.

Από τη Γαλλία, το πρώτο εξάμηνο 
του 2017, δεν εισήχθησαν μόνο τα 300 
κιλά της συγκεκριμένης παρτίδας, αλλά 
132.250 κιλά. Από την Ολλανδία 27.080 
κιλά και από τη Γερμανία 45.040 κιλά. 
Πρόκειται για σημαντικές ποσότητες προ-
ϊόντων αυγών που δεν ελέγχθηκαν και γι’ 
αυτό συνιστά θράσος να λένε ότι έκαναν 
ελέγχους και όλα τα δείγματα βρέθηκαν 
αρνητικά. Άλλωστε, αν έκαναν ελέγχους 
στις εταιρίες που έκαναν τις συγκεκριμέ-
νες εισαγωγές, θα ανέφεραν ότι ήλεγξαν 
τις τάδε βιομηχανίες, τα τάδε ξενοδοχεία 
και τις τάδε εταιρίες κέτερινγκ, και όχι 
ότι ήλεγξαν εγκαταστάσεις διαχείρισης 
αυγών και προϊόντων τους. Θυμίζουμε 
ότι το 2014 εισήχθησαν στην Ελλάδα 
από τις συγκεκριμένες χώρες 800.000 
κιλά, το 2015 511.000 κιλά και το 2016 
54.000 κιλά. Οφείλουν λοιπόν οι ελεγκτι-
κοί μηχανισμοί, έστω και τώρα, να επικοι-
νωνήσουν με την ΕΛΣΤΑΤ και να ζητή-
σουν τα παραστατικά όλων των εταιριών 
που εισάγουν αυτά τα προϊόντα.

Σε άλλο σημείο του Δελτίου Τύπου 
ο ΕΦΕΤ ισχυρίζεται ότι το μολυσμένο 
προϊόν που αγόρασε η ελληνική εται-
ρία αραιώθηκε και έτσι η συγκέντρωση 
Fipronil ήταν 15 φορές μικρότερη από 
την επιτρεπόμενη συγκέντρωση Fipronil 
στα αυγά και στο κρέας πουλερικών. Η 

τακτική του ΕΦΕΤ να μην δίνει τα στοιχεία 
της εταιρίας που εισήγαγε τα 300 κιλά 
του μολυσμένου με Fipronil παστεριωμέ-
νου αυγού σε σκόνη είναι εκ του πονη-
ρού. Θέλει να προστατεύσει την εταιρία, 
«ξεχνώντας» ότι δεν είναι εκπρόσωπός 
της, αλλά δημόσιος φορέας που καθή-
κον του είναι να προστατεύσει τη δημό-
σια υγεία, η οποία πλήττεται βάναυσα 
από το τοξικό Fipronil.

Οι παρτίδες για τις οποίες εκδίδεται 
προειδοποίηση που διανέμεται σε όλες 
τις χώρες μέσω του RASFF έχουν μεγάλη 
περιεκτικότητα σε Fipronil. Ψάχνοντας τη 
βάση του RASFF δεν είδαμε καμιά προει-
δοποίηση που να αναφέρει περιεκτικότη-
τα μικρότερη ή ίση με 0,005 mg/kg-ppm. 
Και στο RASFF στάλθηκαν εκατοντάδες 
αναφορές για αυγά και προϊόντα αυγού 
δηλητηριασμένα με Fipronil.

Το Fipronil είναι τοξικό και κατά συνέ-
πεια επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Δεν 
ανήκει στις δραστικές ουσίες που επιτρέ-
πεται η χρήση τους στις πτηνοτροφικές 
μονάδες. Η χρήση του είναι παράνομη 
και γίνεται περισσότερο επικίνδυνη από 
τη στιγμή που οι καπιταλιστές των πτη-
νοτροφικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν 
σκευάσματα με Fipronil χωρίς να απομα-
κρύνουν τα πτηνά! Δεδομένου, λοιπόν, ότι 
απαγορεύεται ρητά η χρήση του Fipronil 
στις κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές 
μονάδες, είναι περίεργο να προβλέπε-
ται Ανώτατο Όριο Καταλοίπων (ΑΟΚ).

Κανονισμοί
Αν και ψάξαμε να βρούμε κανονισμό 

της ΕΕ και του Συμβουλίου για να δούμε 
αν προβλέπεται ύπαρξη μέγιστου ορίου 
καταλοίπου Fipronil στα αυγά και στα 
κοτόπουλα, προς το παρόν δε βρήκαμε. 
Επικοινωνήσαμε με το Γενικό Χημείο του 
Κράτους και μας πληροφόρησαν (το μετα-
φέρουμε χωρίς να το έχουμε διασταυρώ-
σει) ότι επιτρέπεται η παρουσία καταλοί-
που Fipronil 0,006 mg/kg-ppm μόνο στο 
λίπος του κοτόπουλου και μας υπέδειξαν 
το σάιτ της ΕΕ στο οποίο υπάρχουν οι 
Κανονισμοί για τα ΑΟΚ των φυτοφαρ-
μάκων και των επικίνδυνων δραστικών 
ουσιών. Ζητήσαμε από τους υπηρεσια-
κούς παράγοντες του ΓΧΚ να μας εξη-
γήσουν πώς είναι δυνατόν από τη μια να 
απαγορεύεται η χρήση του Fipronil και 
από την άλλη να προβλέπεται ΑΟΚ στο 
λίπος του κοτόπουλου.

Σε αυτό το ζήτημα θα επανέλθου-
με, όμως το βέβαιο είναι πως ο ισχυρι-
σμός του ΕΦΕΤ ότι επιτρέπεται η ύπαρ-
ξη ΑΟΚ Fipronil 0,005 mg/Kg-ppm στα 
αυγά και στα κοτόπουλα είναι ανυπόστα-
τος. Τέλος, και αν ακόμα επιτρέπεται το 
ΑΟΚ, αυτό είναι αμελητέο και έτσι μπο-
ρούμε να λέμε ότι απαγορεύεται η χρήση 
του Fipronil στα πτηνοτροφεία.

Πηγή: Κόντρα, 9/9/2017

Μολυσμένα αυγά και στην Ελλάδα!
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Σ τη Ρώμη, στην έδρα του Διεθνούς 
Οργανισμού Τροφίμων και Γεωρ-
γίας (FAO) του ΟΗΕ, γιορτάστηκε 

η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. Ο Πάπας 
Φραγκίσκος και ο πρωθυπουργός της Ιτα-
λίας Ματέο Ρέντσι απηύθυναν έκκληση 
ώστε το 2030 να είναι έτος μηδενικής 
πείνας για τον πλανήτη. Στη Χάγη της 
Ολλανδίας κινήματα αγροτών διοργά-
νωσαν μια δίκη με θέμα « Διατροφική 
Κυριαρχία ». Νομικοί, επιστήμονες, ακτι-
βιστές, περιβαλλοντολόγοι συμμετείχαν 
σε αυτή την εικονική δίκη ενάντια στον 

πολυεθνικό γίγαντα της Μονσάντο, της 
εταιρείας λιπασμάτων και αγροχημικών 
που ελέγχει το 90 % των μεταλλαγμέ-
νων σπόρων, για εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας και οικοκτονία.

Στην Ελλάδα το παγκόσμιο κίνημα για 
τη « Διατροφική Κυριαρχία » εκφράζε-
ται μέσα από ομάδες καλλιεργητών και 
καταναλωτών που προωθούν την κοινω-
νικά υποστηριζόμενη γεωργία (ΚΥΓΕΩ). 
Βασική αρχή της Διατροφικής Κυριαρ-
χίας είναι ότι στο επίκεντρο της παρα-
γωγής και διανομής της τροφής είναι ο 

άνθρωπος, όχι τα κέρδη. Το δικαίωμα 
κάθε ανθρώπου να έχει πρόσβαση σε 
ποιοτική, επαρκή, υγιεινή διατροφή πάει 
παράλληλα με το δικαίωμα των μικρών 
παραγωγών να εργάζονται με αξιοπρέ-
πεια, να οργανώνουν την παραγωγή 
τους σε τοπικό επίπεδο και τη διαφύ-
λαξη των κοινών αγαθών και δημόσιων 
πόρων ενάντια στον έλεγχο των πολυε-
θνικών και τις ιδιωτικοποιήσεις που επι-
βάλλουν διακρατικές συμφωνίες, όπως 
η ΤΤΤΙΠ και η CETA.

Στόχος μας είναι να μπορέσει ο αγρό-

της που καλλιεργεί σε μικρή ένταση και 
μικρή κλίμακα να ζήσει. Όταν εταιρείες 
σαν τη Μονσάντο πατεντάρουν ακο-
λουθίες γονιδιωμάτων, δηλαδή σου 
λένε αυτό το ραδίκι που έχεις στο κτή-
μα σου είναι δικό μου, τότε τα πράγματα 
είναι πολύ άσχημα. Γι’ αυτό και η πρό-
τασή μας για Κοινωνικά Υποστηριζόμε-
νη Γεωργία απαιτεί ολοκληρωμένη και 
συνολική αντιμετώπιση πιέζοντας και 
για αλλαγή πολιτικών για τη γεωργία, 
όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε παγκό-
σμιο επίπεδο.

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής:  
Σκέφτεστε παγκόσμια, τρώτε τοπικά

Μ ια νέα καμπάνια έχει ξεκινή-
σει η ευρωομάδα των Πρασί-
νων κατά των γενετικά τροπο-

ποιημένων, κατά βάση τριών, ποικιλιών 
καλαμποκιού εντός της ΕΕ. Η απαγόρευ-
σή τους στηρίζεται στους εξής βασικούς 
λόγους: Οι πολίτες δεν συμφωνούν με 
την καλλιέργεια τους, καθώς έχουν ως 
αποτέλεσμα την ιδιωτικοποίηση της ζωής. 
Η συνύπαρξη μη γενετικά τροποποιημέ-
νων και γενετικά τροποποιημένων δεν 
είναι δυνατή, διότι η καλλιέργειά τους 
συνεπάγεται τη δημιουργία τοξικών 
φυτοφαρμάκων και επιφέρουν σημα-
ντικότατη επιβάρυνση στο περιβάλλον. 
Επίσης, τα υπερ-παράσιτα που αναπτύσ-
σονται καταστρέφουν τις καλλιέργειες, 
δεν προσφέρουν κάποιο πλεονέκτημα 
στους πολίτες και δεν θεωρούνται ούτε 
φθηνότερα ούτε πιο υγιεινά.

Με λίγα λόγια αποτελούν σύμπτωμα 
του αποτυχημένου αγροτικού συστήματος. 
Είναι ένα θέμα που γεννά πολλά ερω-
τήματα όσον αφορά την ασφάλεια, τις 
μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία 
και το περιβάλλον. Είναι άξιο λόγου να 
αναφέρουμε ότι τα γενετικά τροποποι-
ημένα βλάπτουν σημαντικά το οικο-
σύστημα και θα πρέπει να εξετάζονται 
εκτενέστερα. Επιπρόσθετα, η διαδικασία 
αδειοδότησής τους δεν είναι κατάλληλη 
και χρήζει βελτίωσης.

Ωστόσο, υπάρχουν μερικοί υποστη-
ρικτές των γενετικών τροποποιημένων 
που τα θεωρούν απαραίτητα, διότι δίνουν 
την δυνατότητα να τραφεί ο αυξανόμε-
νος πληθυσμός της γης. Τονίζεται όμως 
ότι η παραπάνω άποψη θεωρείται προ-
παγάνδα, καθώς η πείνα δεν αποτελεί 

τεχνικό αλλά πολιτικό και κοινωνικοοι-
κονομικό πρόβλημα.

Στις 13 Οκτωβρίου η ΕΣΕΕ έθεσε το 
θέμα της αναγραφής της χώρας προέ-
λευσης στα διάφορα προϊόντα εντός της 
ΕΕ, σύμφωνα με την ελληνική θέση για 
το «made in». 

Το τελευταίο διάστημα ασκείται πίε-
ση σε διάφορα σημεία της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας, διότι θεωρείται ότι η αναγρα-
φή αυτή είναι η απάντηση στην αγροτική 
κρίση. Αποδεικνύεται, όμως ένα αμφιλε-
γόμενο θέμα μεταξύ των χωρών της ΕΕ. 
Σύμφωνα με την ήδη ισχύουσα νομοθε-
σία υπάρχουν μια σειρά από προϊόντα τα 
οποία υπόκεινται σε αναγκαστική ανα-
γραφή της χώρας προέλευσης λόγω του 
σάλου που είχε προκληθεί από τα ανεπε-
ξέργαστα προϊόντα από βόειο κρέας και 
άλλα νωπά κατεψυγμένα κρέατα. Ακό-

μη, είναι απαραίτητη η αναγραφή πλη-
ροφοριών στα προϊόντα, ώστε να μην 
παραπλανάται ο καταναλωτής. Σε επε-
ξεργασμένα τρόφιμα η αναγραφή πλη-
ροφοριών δεν έχει εφαρμοστεί, καθώς 
η Επιτροπή επικαλείται το υψηλό κόστος 
για τις επικείμενες επιχειρήσεις. Στα ίδια 
βήματα βαδίζει και η EuroCommerce, 
θεωρώντας ότι δεν θα έχει καμία αξία 
για τον καταναλωτή. Υπάρχει ήδη εθνι-
κή εθελοντική σήμανση προέλευσης για 
τα εγχώρια και εισαγόμενα προϊόντα 
«made in», αλλά με σημαντικές διαφο-
ρές στην πράξη μεταξύ των κρατών. Το 
2005 και 2013 υποβλήθηκε αίτημα για 
την υποχρεωτική made-in ετικέτα, αλλά 
αποσύρθηκε η πρόταση καθώς δεν την 
υποστήριζαν τα κράτη-μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
EuroCommerce καλείται να επανεξε-

τάσει μέχρι τον Δεκέμβριο την ανάγκη 
για σήμανση των τροφίμων. Οι εκπρό-
σωποι της ΕΣΣΕ επιμένουν στη χρησιμο-
ποίηση ετικετών σε προϊόντα διατροφής, 
ειδικά στα γαλακτοκομικά και τα κρεα-
τικά, ώστε να διατηρηθεί η εμπιστοσύ-
νη των καταναλωτών. Έτσι, η αναγρα-
φή μπορεί να καταστεί ωφέλιμη για το 
εμπόριο μιας ευρωπαϊκής χώρας.

Το αποτέλεσμα από το ψήφισμα των 
ευρωβουλευτών έδειξε ότι μεγάλο ποσο-
στό των πολιτών θεωρεί αναγκαία την 
αναγραφή σε είδη γάλακτος, κρεατικών 
και στα επεξεργασμένα προϊόντα. Επι-
πλέον, διαπιστώθηκε ότι το κόστος επι-
σήμανσης θα είναι σχετικά μικρό για την 
χώρα προέλευσης. Στην πραγματικότητα, 
με την αναγραφή βοηθούνται οι αγρό-
τες και οι μικροί παραγωγοί, σε αντίθε-
ση με ότι πιστεύει η Κομισιόν. Η επίσημη 
ελληνική θέση για το «Origin Labeling» 
είναι ότι, όσον αφορά τα ελληνικά προ-
ϊόντα, είναι αναγκαία η επισήμανση της 
χώρας προέλευσης καθώς παράγονται 
με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Τα προ-
ϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ προστατεύονται στο 
έδαφος της Ε.Ε αλλά όχι εκτός αυτού. 
Εν κατακλείδι, οι συμφωνίες διεθνούς 
εμπορίου θα πρέπει να στηρίζονται στην 
αρχή την αμοιβαιότητας και της αναλο-
γικότητας, ώστε να μην ζημιώνονται οι 
αγρότες. 

Για αυτόν το λόγο το 2014 το Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε την απόφα-
ση για τη δημιουργία του «Ελληνικού 
Σήματος», το οποίο μπορούν να φέρουν 
μόνο τα προϊόντα που παράγονται στην 
Ελλάδα και πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις.

Ευρωπαίοι Πράσινοι. «Επιβεβλημένη» 
 η απαγόρευση των γενετικά τροποποιημένων
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Ο ταν αναφερόμαστε στα συμπλη-
ρώματα διατροφής, εννοούμε 
ειδικά σκευάσματα αρμοδιότη-

τας ΕΟΦ με σκοπό τη συμπλήρωση της 
συνήθους δίαιτας, τα οποία αποτελούν 
συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών συστα-
τικών ή άλλων ουσιών με θρεπτικές ή 
φυσιολογικές επιδράσεις, μεμονωμένα 
ή σε συνδυασμό, και τα οποία διατίθε-
νται στο εμπόριο με δοσιμετρικές μορφές, 
όπως κάψουλες, παστίλιες, δισκία, στα-
γόνες, φακελάκια σκόνης, φύσιγγες κ.λπ., 
που προορίζονται να ληφθούν σε προμε-
τρημένες μικρές μοναδιαίες ποσότητες.

Ως θρεπτικά συστατικά νοούνται οι 
πολυβιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία και τα 
μέταλλα που χρειάζεται ο οργανισμός. 
Αυτά τα σκευάσματα πωλούνται σε φαρ-
μακεία καθώς και σε καταστήματα ειδών 
διατροφής και παρουσιάζουν έντονη αύξη-
ση τα τελευταία χρόνια.

Ο έλεγχος αυτών των σκευασμάτων 
γίνεται από τον ΕΟΦ ο οποίος δίνει έναν 
αριθμό έγκρισης ή μιας ετικέτας γνωστο-
ποίησης και χωρίζονται στις εξής κατηγο-
ρίες 1. Ειδικής διατροφής για αθλητές, 2. 
Μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημη-
τριακά και βρεφικές τροφές 3. Παρασκευ-
άσματα για βρέφη και παρασκευάσματα 
δεύτερης βρεφικής ηλικίας 4. Συμπληρώ-
ματα Διατροφής από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. 5. Συμπληρώματα Διατροφής εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 6. Τρόφιμα για ειδι-
κούς ιατρικούς σκοπούς και 7. Υποκατά-
στατα του συνόλου του διαιτολογίου για 
τον έλεγχο του σωματικού βάρους. Ωστό-
σο τα περισσότερα από αυτά που πωλού-
νται στο ελληνικό εμπόριο δεν αναγρά-
φουν κάποιον αριθμό έγκρισης.

Σύμφωνα με την οδηγία του ΕΟΦ 
(2002/46EK-Άρθρο 6, παρ 2), η επισή-
μανση, η παρουσίαση και η διαφήμιση 
των συμπληρωμάτων διατροφής δεν πρέ-
πει να αποδίδουν στα προϊόντα αυτά ιδι-
ότητες πρόληψης, αγωγής ή θεραπείας 
ανθρώπινης νόσου ούτε να αναφέρουν 
τέτοιες ιδιότητες.

Υπάρχουν άραγε ουσιαστκές 
ανάγκες για συμπληρώματα; 

Ένα φάρμακο, για να πάρει την έγκρι-
ση από τον ΕΟΦ ή την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή Φαρμάκων, πρέπει να έχει περά-
σει τρεις φάσεις των κλινικών δοκιμών. Η 
πρώτη φάση αναφέρεται στην ασφάλεια 
του φαρμάκου για τον ανθρώπινο οργα-
νισμό· η δεύτερη φάση αναφέρεται στην 
ενδεικτική αποτελεσματικότητα· και η τρί-
τη φάση, στην οποία γίνεται η σύνδεση με 
σοβαρές κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, 

ώστε να υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις 
ότι το φάρμακο κάνει όντως καλό στον 
οργανισμό. Αυτές οι ενδείξεις πρέπει να 
έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημο-
νικά περιοδικά. Ο φάκελος με τις τρεις 
φάσεις των κλινικών δοκιμών κατατίθε-
ται στον Οργανισμό, και η Επιτροπή δίνει 
την τελική έγκρισή της.

Τι συμβαίνει όμως με τα σκευάσμα-
τα που δεν έχουν αριθμό έγκρισης αλλά 
γνωστοποίησης; Μια αίτηση για αριθ-
μό έγκρισης πρέπει να έχει επιστημονι-
κή βάση και μια ξεκάθαρη συνεπαγωγή 
για την ανθρώπινη υγεία και τη βελτίωσή 
της. Αν δεν έχουν γίνει τέτοιες μελέτες, ο 
ΕΟΦ δεν δίνει την έγκρισή του. Η γνω-
στοποίηση αναφέρεται ουσιαστικά στις 
παρενέργειες, εξασφαλίζοντας δηλαδή 
ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες για την 
ανθρώπινη υγεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
το σκεύασμα κάνει απαραίτητα και καλό.

Επομένως, όταν κάτι έχει την έγκριση 
του ΕΟΦ, έχει δείξει με μελέτες ότι έχει 
ξεκάθαρη κλινική αποτελεσματικότητα. 
Όταν κάτι δεν έχει την έγκριση, απλά βασί-
ζεται στην κοινή λογική ότι, αφού κάνει 
καλό στην υγεία και το λένε διάφορες 
μελέτες, το βάζουμε και στο σκεύασμα.

Πόσο οξύμωρο όμως είναι το γεγο-
νός ότι συμπληρώνουμε τις φυσι-
κές τροφές με κάτι το οποίο παρά-
γεται με χημικό τρόπο;
Αν η διατροφή μας είναι ισορροπη-

μένη, δεν υπάρχει κανένας λόγος λήψης 
συμπληρωμάτων· απεναντίας ιδιαίτερα 
για τις λιποδιαλυτές βιταμίνες, μεγάλες 
δόσεις από τέτοια συμπληρώματα μπο-
ρεί να έχουν αποτελέσματα τοξικότητας.

Στη συνέχεια τίθεται το ζήτημα της 
λειτουργικής μίμησης, όπου υπάρχουν 
αρκετές αμφιβολίες. Πολλές συνθετικές 
βιταμίνες δεν διαθέτουν τους μεταφορείς 
και άλλους παράγοντες που συνδέονται 
με τις φυσικές βιταμίνες, επειδή έχουν 
«απομονωθεί». Οι απομονωμένες βιτα-
μίνες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ή να αναγνωριστούν από τον οργανισμό 
με τον ίδιο τρόπο όπως η φυσική version. 
Η φυσική μορφή περιέχει και άλλες βιτα-
μίνες, ένζυμα και μεταλλικά στοιχεία που 
ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο ο οργα-
νισμός αναγνωρίζει, μεταβολίζει και τα 
χρησιμοποιεί για να κάνει ό,τι χρειάζεται.

Οι απομονωμένες βιταμίνες δεν μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν πάντα από το 
σώμα μας και είτε αποθηκεύονται μέχρι 
να αποκτήσουμε ή να δημιουργήσουμε 
τα θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται 
για την αποτελεσματική χρήση τους ή 
στο τέλος εκκρίνονται. Όσον αφορά στις 
συνθετικές βιταμίνες, επίσης στερούνται 
τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία και πρέπει 
να χρησιμοποιούν τα αποθέματα μετάλ-
λων του σώματος, άρα μπορεί να έχουν 
ως συνέπεια επικίνδυνες ελλείψεις σε 
ανόργανες ουσίες. Έρευνες δείχνουν ότι, 
για παράδειγμα, τα ωμέγα 3, όταν βρί-
σκονται σε κάψουλες ή σε υγρή μορφή, 
η δομή τους δεν είναι η ίδια όπως όταν 
είναι μέσα στο ψάρι.

Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι, 
όσο περισσότερο καταναλώνουμε βιταμί-
νες σε συνθετική μορφή, τόσο αδυνατίζει 
το σύστημα του οργανισμού μας που τις 
απομονώνει από τις τροφές. Στον συγκε-
κριμένο χώρο της πολυβιταμίνης δεχόμα-

στε αδίστακτο μάρκετινγκ από τα μέσα 
με διαφημίσεις, όπως «πιες τη βιταμίνη 
C να μην αρρωστήσεις», ενώ όχι μόνο 
δεν μας βοηθούν, αλλά και σε αρκετές 
περιπτώσεις έχουν προκληθεί και θάνα-
τοι από μεγαδόσεις.

Οι 4 κατηγορίες κινδύνων

Οι κίνδυνοι των συμπληρωμάτων δια-
τροφής χωρίζονται κυρίως σε τέσσερεις 
κατηγορίες:

Κίνδυνοι από υπερδοσολογία, κίνδυ-
νοι από αλληλεπίδραση με φάρμακα, κίν-
δυνοι από παραπλανητικές ετικέτες και 
προώθηση καθώς και από τη λήψη απα-
γορευμένων ουσιών.

Υπάρχουν αρκετές παρενέργειες που 
σχετίζονται με τις υπερβολικές δόσεις, 
όπως για παράδειγμα:

Υπερβολικές λήψεις βιταμίνης Α μπο-
ρούν να προκαλέσουν ηπατική και οστική 
βλάβη, αλωπεκία, εμέτους και πονοκεφά-
λους. Μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε 
τερατογένεση στο έμβρυο κατά την εγκυ-
μοσύνη. Οι γυναίκες που είναι έγκυες ή 
πρόκειται να κυοφορήσουν συνίσταται 
να παίρνουν συμπλήρωμα βιταμίνης Α 
μόνο σε ειδικό σκεύασμα για εγκυμοσύνη.

Υπερβολικές δόσεις βιταμίνης Β6 
μπορεί να προκαλέσουν νευρολογικά 
συμπτώματα. Αυτά τα συμπτώματα είναι 
αντιστρέψιμα όταν διακοπεί η λήψη του 
συμπληρώματος.

Αλλά και υπερβολική πρόσληψη φυλ-
λικού οξέος μπορεί να καλύψει μια έλλει-
ψη σε βιταμίνη Β12 και να συσχετιστεί με 
νευρολογική διαταραχή.

Συμπληρώματα διατροφής: η αμαρτία
Τα τελευταία χρόνια, οι έντονες απαιτήσεις της καθημερινότητας έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του 

άγχους και την κακή διατροφή. Η ανάγκη να εμπλουτίσουμε αυτή την ελλειπή διατροφή, μας οδηγεί στην λήψη 
συμπληρωμάτων διατροφής έτσι ώστε να αναπληρώσουμε τις απαραίτητες βιταμίνες, ιχνοστοιχεία κ.α 
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Αξίζει να αναφέρουμε ότι πρόσφα-
τα η ευρωπαϊκή αρχή EFSA αποφάσισε 
να πάρει όλα τα συμπληρώματα διατρο-
φής και να τα περάσει από εξονυχιστικό 
έλεγχο με εξέταση φακέλου. Υποβλήθη-
καν γύρω στις 500 αιτήσεις για 350 ουσί-
ες και απορρίφθηκαν οι 184. Ο αντίστοι-
χος ΕΟΦ της Αμερικής, ο FDA, σε έλεγχο 
που έκανε σε συμπληρώματα που σχετί-
ζονταν με την απώλεια βάρους βρήκε στα 
συστατικά τους ένα γνωστό φάρμακο με 
ανορεξιογόνο δράση, το οποίο δεν ανα-
γραφόταν στην ετικέτα.

Εφεδρίνη: απαγορευμένη 
στις ΗΠΑ από το 2004

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε 
λιποδιαλυτικά σκευάσματα είναι η εφε-
δρίνη. Πρόκειται για μια ουσία που παρά-
γεται από το φυτό εφέδρα και περιέχεται 
σε διάφορα διατροφικά συμπληρώματα 
και χάπια, τα οποία χορηγούνται χωρίς 
ιατρική συνταγή, και χρησιμοποιείται 
ως διεγερτικό σε σκευάσματα απώλειας 
βάρους και για την αύξηση του αναβο-
λισμού στους αθλητές. Μπορεί να προ-
καλέσει εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακή 
ανακοπή, ακόμη και επιληπτικές κρίσεις. 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
έχει απαγορευτεί από το 2004.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο των συμπληρω-
μάτων είναι και τα βρεφικά γάλατα. Μια 
σημαντική μελέτη δημοσιεύθηκε στο επι-
στημονικό περιοδικό BMC Pediatrics από 
ερευνητές του Πανεπιστημίου Keele του 
Staffordshire της Μεγάλης Βρετανίας, 
που θέτει τη βιομηχανία υποκαταστάτων 
μητρικού γάλακτος προ των ευθυνών της.

Οι επιστήμονες μελέτησαν δείγματα 
από όλα τα βρεφικά γάλατα που κυκλο-
φορούν στη Βρετανία και διαπίστωσαν 
ότι κάποιες μάρκες περιείχαν ακόμα και 
100 φορές περισσότερο αλουμίνιο από 
ό,τι το μητρικό γάλα.

Κατά μέσο όρο όλα τα δείγματα υπο-
καταστάτων μητρικού γάλακτος περιείχαν 
τουλάχιστον 2 φορές μεγαλύτερη συγκέ-
ντρωση από τη μέγιστη επιτρεπτή συγκέ-
ντρωση αλουμινίου στο πόσιμο νερό, με 
βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Κάποια από τα δείγματα είχαν πολύ 
πάνω από το μέγιστο επίπεδο αλουμινίου 
που επιτρέπεται στο πόσιμο νερό. ΟΛΕΣ 
ανεξαιρέτως οι βρεφικές φόρμουλες βρέ-
θηκαν να έχουν επιμολυνθεί με αλου-
μίνιο. Να μην ξεχνάμε πριν από μερικά 
χρόνια το σκάνδαλο που ξέσπασε στην 
Κίνα, όπου συγκεκριμένη μάρκα βρεφι-
κού γάλακτος περιείχε τοξική μελαμίνη, 
η οποία κόστισε τη ζωή σε έξι βρέφη ενώ 
προκάλεσε σημαντικές βλάβες σε ακόμη 
300.000 βρέφη, ενώ και στην κατ’ εξο-
χήν γαλακτοπαραγωγό χώρα Νέα Ζηλαν-
δία, σε ορισμένες παρτίδες του βρεφικού 
γάλακτος Nutricia ανιχνεύθηκαν τοξικά 
βακτήρια, ικανά να προκαλέσουν αλλαντί-
αση, πυρετό, παράλυση, έως και θάνατο.

Πέρα από τα προαναφερθέντα συμπλη-
ρώματα, μεγάλη άνοδο σε πωλήσεις 
σημειώνουν και τα αθλητικά συμπληρώ-

ματα. Χρησιμοποιούνται ως επί το πλεί-
στον από επαγγελματίες αθλητές, αλλά 
και από άτομα που ασκούνται συστηματι-
κά. Κυκλοφορούν κυρίως σε μορφή σκό-
νης, χαπιών ή ως έτοιμα ροφήματα και 
υπόσχονται αύξηση μυϊκής μάζας, μυϊκή 
αποκατάσταση και αναπλήρωση ενέργει-
ας. Πολύ συχνά, μάλιστα, δεν πρόκειται 
για πραγματική βελτίωση της αθλητικής 
απόδοσης αλλά για εικονική, δηλαδή, 
πιστεύοντας ο αθλητής ότι θα έχει καλύ-
τερη απόδοση, έχει καλύτερη ψυχολογία 
και αυτό λειτουργεί θετικά.

Πρόσφατα έγινε ανάκληση των παρ-
τίδων συμπληρώματος διατροφής λόγω 
ανίχνευσης του παθογόνου μικροοργα-
νισμού Escherichia coli.

Επίσης, ο ΕΟΦ προχώρησε στην ανά-
κληση συμπληρώματος διατροφής λόγω 
παρουσίας του μη εγκεκριμένου νεοφα-
νούς τροφίμου σαν συστατικού Acacia 
Rigidula.

Παρ’ όλα αυτά, σε καταστήματα 
συμπληρωμάτων κυκλοφορούν προϊό-
ντα χωρίς γνωστοποίηση του ΕΟΦ.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερο 
εμπόριο προϊόντων με πιθανώς απαγο-
ρευμένες ουσίες και αγνώστων συνθηκών 
παραγωγής και συσκευασίας.

Ιδιαίτερη προσοχή στη λήψη τέτοιων 
συμπληρωμάτων πρέπει να δοθεί σε ό,τι 
αφορά τους έφηβους που ακολουθούν 
εντατικά προγράμματα γυμναστικής και 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε τέτοιου είδους 
εμπορικά μηνύματα.

Εν κατακλείδι, προκειμένου να χορη-
γηθεί ένα συμπλήρωμα διατροφής χρει-
άζεται να γίνει διατροφική αξιολόγηση 
από κλινικό διαιτολόγο σε συνεργασία 
με ιατρό, διαφορετικά ελλοχεύει ο κίν-
δυνος υπερβολικής πρόσληψης διαφό-
ρων συστατικών με σοβαρές συνέπειες 
για την υγεία.

Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δεν υπάρ-
χουν μαγικές ουσίες ή σούπερ σκευάσμα-
τα. Άλλωστε, κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι 
θα πρέπει να περιέχει το τέλειο σκεύα-
σμα. Προφανώς, δεν μπορεί να υπάρξει 
ένα ιδανικό για όλους σκεύασμα, διότι 
οι ανάγκες κάθε οργανισμού ποικίλουν.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τα 
συμπληρώματα είναι αυτό ακριβώς που 
λέει η ονομασία τους, «συμπληρώματα», 
και θα πρέπει να χορηγούνται όπου λεί-
πει κάτι. Άλλωστε, αν όλα τα συμπληρώ-
ματα που παίρνουμε προέρχονται από τις 
τροφές, τότε γιατί να μην τρώμε φαγητό 
–όπου αυτό είναι εφικτό– αντί να παίρ-
νουμε χάπια; 

Οι τροφές έχουν θρεπτικά συστατικά 
με τέτοιο τρόπο συνδυασμένα, ώστε όχι 
μόνο καλύπτονται οι ανάγκες μας αλλά 
επιτυγχάνονται και άλλα οφέλη για την 
υγεία μας, όπως καλύτερη λειτουργία 
του εντέρου, μας γεμίζουν ενέργεια και 
σε τελική ανάλυση το φαγητό αποτελεί 
μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις του 
σύγχρονου ανθρώπου.

Ευαγγελία Φούφα
MsC Χημικός

ΓΛΥΦΟΣΑΤΗ: 
Το επικίνδυνο φυτοφάρμακο 

στο τραπέζι μας
Η βασική ουσία των φυτοφαρμάκων «γλυφοσάτη» δεν έλαβε 15ετή έγκριση 

από την πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή εξέδωσε άδεια μόνο για 18 μήνες αναμένοντας μια νέα επι-
στημονική γνωμάτευση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Χημικών Προϊόντων μέχρι 
το τέλος του 2017. Υπάρχουν βέβαια ερωτήματα για το αν θα κυριαρχήσει 
η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αφού παράλληλα 
υπάρχει και η εξαγορά της Monsanto από τη γερμανική Bayer.

Η αμφισβήτηση της γλυφοσάτης ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2015, όταν στην 
επιθεώρηση «The Lancet Oncology» δημοσιεύτηκε μελέτη για τον καρκίνο 
(IARC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), που κατέτασσε τη γλυφο-
σάτη στην κατηγορία των πιθανά καρκινογόνων ουσιών για τον άνθρωπο. H 
Monsanto αντέδρασε άμεσα, όμως η δημοσίευση του IARC ώθησε τις περι-
βαλλοντικές οργανώσεις να ζητήσουν την απόσυρση της ουσίας και συγκέ-
ντρωσαν 1,5 εκατ. υπογραφές με το αίτημα αυτό.

Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων σημείωσε 
πως η γλυφοσάτη είναι απίθανο να προκαλεί καρκίνο στον άνθρωπο. Πάντως, 
η EFSA, ο επίσημος σύμβουλος της Ευρωπαικής Επιτροπής για θέματα φυτο-
φαρμάκων, έχει πολλές φορές κατηγορηθεί για το ότι κάποια από τα μέλη 
της έχουν επαγγελματικές σχέσεις με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή αγροχημικών προϊόντων.

Έτσι, παρότι η Κομισιόν εισηγήθηκε την ανανέωση της άδειας της γλυφο-
σάτης, δεν πήρε έγκριση από τα κράτη-μέλη.

Από το 2000, που η πατέντα της γλυφοσάτης έχει λήξει, η ουσία έχει περά-
σει σε πλήθος ζιζανιοκτόνων και χρησιμοποιείται ευρέως σε μεγάλες καλλιέρ-
γειες οπωροφόρων δέντρων και κηπευτικών. Πλήθος ερευνών έχουν συνδέσει 
τη γλυφοσάτη με μια σειρά παθήσεων (καρδιαγγειακές, γαστρεντερολογικές, 
νευρολογικές) και εντοπίζεται στα ούρα της μεγάλης πλειοψηφίας των κατα-
ναλωτών στις πόλεις. Έρευνα του γερμανικού ιδρύματος Heinrich Boll κατέ-
δειξε πως το 99,6 % δείγματος περίπου 2.000 ανθρώπων είχε αυξημένες 
συγκεντρώσεις γλυφοσάτης, σε ποσοστά μέχρι και 42%.

Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Πολυξένη Νικολοπούλου-Στα-
μάτη τονίζει πως δε μπορεί η ΕΕ να παρακάμπτει την Αρχή της Προφύλαξης 
και να αντιμετωπίζει τα θέματα με όρους οικονομίας αποκλειστικά. Δυστυχώς, 
στην Ελλάδα δεν γίνεται ιδιαίτερη συζήτηση για το θέμα των φυτοφαρμάκων, 
και ειδικά για τη γλυφοσάτη, παρότι η χρήση της είναι εκτεταμένη, τόσο σε 
χωράφια όσο και σε κήπους, πάρκα, δρόμους κ.λπ. Δημοσιεύματα επιχειρούν 
να ασκήσουν πιέσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για 
να ταχθεί η Ελλάδα υπέρ της απρόσκοπτης κυκλοφορίας της ύποπτης ουσίας.
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Α ν ρωτούσατε τον Οργα-
νισμό Προστασίας Περι-
βάλλοντος ποιο είναι 

το πιο τοξικό ψάρι, η απάντη-
ση που θα παίρνατε θα ήταν 
ο σολομός ιχθυοτροφείου. Για 
την ακρίβεια, η ΕΡΑ θα σας 
συνιστούσε να μην τρώτε το 
συγκεκριμένο ψάρι πάνω από 
μία φορά τον μήνα. Ακόμη πιο 
συγκεκριμένα; Ο σολομός είναι 
μια από τις πιο τοξικές τροφές 
στον κόσμο.

Είναι σημαντικό να γίνει αντι-
ληπτό πως όλα τα ψάρια που 
προέρχονται από περιβάλλον 
ιχθυοκαλλιέργειας μπορούν να 
θέσουν σε σοβαρότατο κίνδυ-
νο την υγεία μας. Κυρίως για-
τί εκτρέφονται με συνδυασμό 
συνθετικών τροφών που μπο-
ρεί να αποτελείται από καλα-
μπόκι, πουλερικά, χοιρινό κρέ-
ας, βιταμίνες, αντιβιοτικά κ.ά., τα 
οποία σε καμία άλλη περίπτωση 
δεν θα προορίζονταν ως τροφή 
για οποιοδήποτε είδος ψαριού.

Τα αποτελέσματα πρόσφα-
των ερευνών ήταν σοκαριστι-
κά, καθώς απ’ ό,τι προέκυψε το 
πιο τοξικό συστατικό που κατα-
ναλώνουν τα ψάρια ιχθυοτρο-
φείου δεν είναι τα αντιβιοτι-
κά και οι ακατάλληλες τροφές 
που τα ταΐζουν, αλλά ακριβώς 
η επεξεργασμένη ξηρά τροφή 
που τους χορηγείται.

Οι έρευνες έδειξαν ότι τα 
υψηλά επίπεδα μόλυνσης στα 
συγκεκριμένα ψάρια προέρχο-
νταν από διοξίνες, PCBs και 
από συνδυασμό φαρμάκων και 
εξαιρετικά επικίνδυνων χημι-

κών ουσιών που μπορούν να 
προκαλέσουν μόνιμες βλάβες 
στον ανθρώπινο οργανισμό. 
Ταυτόχρονα, σχετίζονται με τον 
αυτισμό, με διαταραχές του 
ανοσοποιητικού και του ενδο-
κρινολογικού συστήματος.

«Σε καμία περίπτωση δεν 
συνιστώ σολομό σε εγκύους, 
παιδιά και άτομα νεαρής ηλικί-
ας. Δεν είμαστε ακόμη σίγουροι 
πόσο τοξικό είναι αυτό το ψάρι 
και για το πώς τα φάρμακα με 
τα οποία εκτρέφεται μπορούν να 
βλάψουν γυναίκες σε ενδιαφέ-
ρουσα, εφήβους στην ανάπτυξη 
και μικρά παιδιά. Ο τύπος τοξι-
κότητας που ανιχνεύτηκε στον 
σολομό ιχθυοτροφείου σίγουρα 

έχει συνέπειες στην ανάπτυξη 
του εγκεφάλου, συνδέεται με 
τον αυτισμό και τη μειωμένη 
αντιληπτικότητα. Γνωρίζουμε 
επίσης ότι η κατανάλωσή του 
σχετίζεται με σοβαρά προβλήμα-
τα του ανοσοποιητικού συστή-
ματος καθώς και του μεταβο-
λισμού», λέει μεταξύ άλλων ο 
βιολόγος δρ. Monsen.

O άγριος σολομός 
η μόνη ασφαλής λύση

Όσο για τα επίπεδα των 
πολύτιμων λιπαρών οξέων Ωμέ-
γα 3 για τα οποία τόσος λόγος 
γίνεται, βάσει ερευνών που εκπο-
νούνται από οργανισμούς όπως 

ο IFFO (International Fishmeal 
and Fish Oil Organization), προ-
κύπτει ότι ο σολομός ιχθυοτρο-
φείου· περιέχει λιγότερο από το 
μισό των ευεργετικών αυτών 
λιπαρών και σε σχέση με ότι 
είχε να προσφέρει ως τροφή 
πριν από μια δεκαετία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, 
αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή 
ο σολομός ιχθυοτροφείου τρέ-
φεται με ακατάλληλες για το 
είδος του τροφές –υποκατά-
στατα από σόγια, μείγμα που-
λερικών, αντιβιοτικών και συν-
θετικών τροφών– σε αντίθεση 
με τους άγριους σολομούς, που 
τρέφονται με αυτό που πρέπει 
να τραφούν: μικρά ψάρια, πλα-

γκτόν και απολύτως κανένα επε-
ξεργασμένο πρόσθετο.

Οι επιστήμονες επιμένουν ότι 
η κατανάλωση σολομού αυξά-
νει τον κίνδυνο εμφάνισης καρ-
κίνου, ενώ είναι κατηγορηματι-
κοί σε ό,τι αφορά τη συχνότητα 
κατανάλωσής του: όχι περισσό-
τερο από ένα γεύμα τον μήνα, 
ακριβώς λόγω των αυξημένων 
επιπέδων χημικών και αντιβι-
οτικών που έχουν ανιχνευτεί 
στο συγκεκριμένο ψάρι. Όπως 
εξηγούν, ο σολομός ιχθυοτρο-
φείου περιέχει PCB, ένα χημι-
κό που σχετίζεται με διάφορες 
μορφές καρκίνου, ενώ ανησυ-
χούν για ακόμη μία ουσία, τη 
συνθετική ασταξανθίνη, που 
χορηγείται κατά κόρον, αλλά 
χωρίς καμία κυβέρνηση, που-
θενά στον κόσμο, να έχει επι-
τρέψει τη χορήγησή της, πόσο 
μάλλον την κατανάλωσή της 
από τον άνθρωπο.

Γιατί, όμως, χορηγείται αυτή 
η ουσία στους σολομούς ιχθυ-
οτροφείου; Διότι τους χαρίζει 
το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα 
των άγριων σολομών, το οποίο 
οι σολομοί ιχθυοτροφείου δεν 
έχουν (αντίθετα, είναι γκρι)...

Γι’ αυτό, την επόμενη φορά 
που θα παραγγείλετε σολομό σ’ 
ένα εστιατόριο ή θα αγοράσε-
τε ένα φιλέτο από το σούπερ 
μάρκετ, σιγουρευτείτε ότι δεν 
πρόκειται για ψάρι ιχθυοτρο-
φείου. Αν δεν αναγράφεται η 
προέλευσή του, λένε οι ειδικοί, 
κι αν δείχνει πιο λαχταριστό απ’ 
ό,τι είναι στην πραγματικότη-
τα, απλώς μην το αγοράσετε...

Ο Δρ Pavel Grasgruber από το Πανεπιστήμιο 
Masaryk της Τσεχίας έχοντας μελετήσει διατρο-
φικά δεδομένα από 42 ευρωπαικές χώρες σε νέα 
έρευνα που έκανε τα τελευταία 16 χρόνια κατέλη-
ξε ότι για τον αυξημένο κίνδυνο καρδιακών νόσων 
δεν ευθύνεται η υπερβολική κατανάλωση κρέατος 
αλλά οι υδατάνθρακες (πατάτες, ρύζι, δημητριακά).

Η διαπίστωση αυτή ανατρέπει τις διατροφικές 
οδηγίες της Ευρωπαικής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων (EFSA) που συνδέουν τον κίνδυνο 

καρδιακών παθήσεων με τα κορεσμένα λιπαρά και 
τη χοληστερίνη.

Οι σημερινές διατροφικές οδηγίες για το ζήτη-
μα εισήχθησαν το 1983 στη Βρετανία όπου οι 
Αρχές συμβούλευσαν τους πολίτες να καταναλώ-
νουν λιγότερα κορεσμένα λιπαρά και περισσότε-
ρα δημητριακά και υδατάνθρακες με αποτέλεσμα 
να αναπτυχθεί η σύγχρονη «επιδημία» διαβήτη 
τύπου 2 και παχυσαρκίας. Όπως έδειξε η έρευνα 
που δημοσιεύτηκε στην Επιθεώρηση «Food and 

Nutrition Research» τα ποσοστά καρδιοπαθειών 
ήταν υψηλότερα στις χώρες που είχαν στην διατρο-
φή τους μεγάλα ποσοστά υδατανθράκων και όχι 
κρέας. Ακόμα και το τυρί με υψηλά λιπαρά βρέθη-
κε ότι δρα προστατευτικά στην υγεία της καρδιάς !

Ο ίδιος συμβουλεύει να ακολουθούμε μια δια-
τροφή πλούσια σε εσπεριδοειδή, ξηρούς καρπούς, 
ελαιόλαδο, ψάρια, λαχανικά και γαλακτοκομικά 
για να ενισχύσουμε την υγεία της καρδιάς μας και 
τη μακροζωία.

Σολομός ιχθυοτροφείου:

Μια ακόμη τοξική τροφή στο πιάτο μας
Η ΕΡΑ προειδοποιεί και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους  δεν πρέπει να καταναλώνουμε συχνά αυτό το ψάρι

Aθώο το κρέας για καρδιοπάθειες
Aνατρεπτική έρευνα δείχνει ότι «ένοχοι» είναι οι πατάτες, το ρύζι και τα δημητριακά
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Ο πως έγινε γνωστό το 
Διοικητικό Συμβούλιο 
της MONSANTO ενέ-

κρινε την προσφορά εξαγοράς 
που κατέθεσε η BAYER και πλέ-
ον αναμένονται οι επίσημες ανα-
κοινώσεις για την κολοσσιαία 
συμφωνία. Η επικείμενη εξαγο-
ρά της Monsanto από τη Bayer 
έχει προβληματίσει –και δικαί-
ως- την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.

Ο συνασπισμός των δύο 
αυτών εταιρειών θα δημιουρ-
γήσει τη μεγαλύτερη εταιρεία 
γενετικά τροποποιημένων σπό-
ρων και φυτοφαρμάκων η οποία 
θα ελέγχει πλήρως τις καλλιέρ-
γειες με καταστροφικές συνέπει-
ες τόσο για τις διατροφικές μας 
συνήθειες όσο και την υγεία μας 
γενικότερα. Άλλωστε δεν είναι 
τυχαίο αυτό που είχε τυπωθεί 
από τον Χένρι Κίσινγκερ (1974): 
« ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ 
ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΑ ΕΘΝΗ. ΕΛΕΓ-
ΞΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΛΕΓ-
ΧΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ». Εξετάζο-
ντας κανείς το παρελθόν των δύο 
αυτών εταιρειών είναι εύκολο 
να αντιληφθεί τον κίνδυνο που 
εγκυμονεί η συγκεκριμένη εξα-
γορά, το ποσό για τη συμφω-
νία της οποίας ανέρχεται στα 
66 δισεκατομμύρια δολάρια, 
πρόταση την οποία ενέκρινε το 
Δ.Σ. της Monsanto ύστερα από 
μήνες διαπραγματεύσεων.

MONSANTO

Η Monsanto ιδρύθηκε το 
1901 στο Μιζούρι των ΗΠΑ 
ως εταιρεία τροφίμων. Aρχικά η 
εταιρεία παρήγε πρόσθετα τρο-
φίμων, όπως η σακχαρίνη και η 
βανιλλίνη. Αργότερα επεκτάθη-
κε δημιουργώντας βιομηχανικές 
χημικές ουσίες καθώς και φαρ-
μακευτικά και γεωργικά προϊό-
ντα. Είναι διάσημη για τη δημι-
ουργία ορισμένων πολύ τοξικών 
ουσιών, όπως είναι π.χ. το θει-
ικό οξύ, τα πολυχλωριωμένα 
διφαινύλια (PCBs) και ο γνω-
στός «Πορτοκαλί Παράγοντας» 
(Agent Orange) που χρησιμο-
ποίησε ο στρατός των ΗΠΑ στο 
Βιετνάμ. Η ονομασία «Πορτοκαλί 
Παράγοντας» προέρχεται από τις 
πορτοκαλί ρίγες των βαρελιών 
(200L) μέσα στα οποία μεταφε-

ρόταν το συγκεκριμένο φυτοκτό-
νο το οποίο έσπειρε το θάνατο ή 
ακρωτηρίασε περισσότερα από 
400.000 άτομα και ευθύνεται 
για τη γέννηση χιλιάδων παιδιών 
(500.000 περίπου) με δυσμορ-
φία. Η δημιουργία των παραπά-
νω αμφιλεγόμενων προϊόντων 
σε συνδυασμό με την καταστρο-
φική τους δράση παραγκωνίζει 
πλήρως την όποια επαναστατι-
κή δράση της Monsanto, όπως 
είναι για παράδειγμα η μαζική 
παραγωγή διόδους εκπομπής 
φωτός (LED). Ειδικά η καλλιέρ-
γεια γενετικά τροποποιημένων 
σπόρων έθεσε τη Monsanto στο 
στόχαστρο τόσο των καταναλω-
τών όσο και διαφόρων κατανα-
λωτικών οργανώσεων, καθώς 
θεωρήθηκε ως απειλή για τη βιο-
ποικιλότητα και επικρίθηκε για 
βιοπειρατεία. Σύμφωνα με την 
GM-Free Cymru (ομάδα πίεσης 
στην Ουαλία που μάχεται ενά-
ντια στα γενετικά τροποποιημέ-
να), πειράματα τα οποία έγιναν 
σε ποντίκια έδειξαν πως η ουσία 
glyphosate (βασικό συστατικό 
του ζιζανοκτονίου Roundup της 
Monsanto) προκαλεί νεφρική 
ανεπάρκεια και ανάπτυξη όγκων.

BAYER

H Bayer ιδρύθηκε το 1863 
στο Μπάρμεν της Γερμανίας. 
Απέκτησε ιδιαίτερη φήμη για την 
εισαγωγή της ηρωίνης ως φάρ-
μακο για το βήχα και τα επόμενα 
χρόνια η φήμη της απογειώθηκε 
χάρη στην εισαγωγή της ασπιρί-
νης, η οποία το 1899 παρουσι-
άστηκε από την εταιρεία ως το 
σήμα κατατεθέν της. Λίγα χρό-
νια μετά, το 1904, ο σταυρός 
της Bayer αποτέλεσε το εται-

ρικό λογότυπο της εταιρείας. Η 
Bayer ως μέλος της κοινοπρα-
ξίας IG Farben και ως ανάδοχος 
με τους ναζί κατά τον Β’ Π.Π. 
χρησιμοποίησε χιλιάδες Εβραί-
ων, κομμουνιστών, ομοφυλό-
φιλων και τσιγγάνων τόσο ως 
κρατούμενους σε στρατόπεδα 
καταναγκαστικής εργασίας για 
βιομηχανικούς σκοπούς όσο και 
ως πειραματόζωα, γεγονός το 
οποίο αποτελεί ένα από τα πιο 
μελανά σημεία της ιστορίας της. 
Παραδόξως, παρά τη συμμετοχή 
της Bayer στα ναζιστικά εγκλή-
ματα πολέμου η λειτουργία της 
όχι μόνο δεν αναστάλθηκε, αλλά 
συνεχίστηκε κανονικά η επιχει-
ρηματική της δράση εκ νέου ως 
μεμονωμένη οντότητα. Σήμερα η 
εταιρεία έχει έδρα το Λεβερκού-
ζεν της Γερμανίας με αντικείμε-
νο εργασιών τόσο την παραγωγή 
φαρμάκων όσο και ζιζανιοκτό-
νων-εντομοκτόνων την επιμέ-
λεια των οποίων αναλαμβάνει η 
διαθέσιμη επιστημονική μονάδα 
της εταιρείας για τις αγροτικές 
καλλιέργειες. Έτσι έχει φτάσει 
το 2016 να διεκδικεί το ρόλο 
του επικυρίαρχου στη Παγκό-
σμια Γεωργία.

Η στρατηγική που ακολού-
θησε η Bayer προκειμένου να 
καλύψει τα «ατοπήματα» του 
παρελθόντος της έδωσαν τη 
δυνατότητα να συνεχίσει αμέ-
ριμνη την προώθηση των προϊ-
όντων της (ασπιρίνη, εντομοκτό-
να κτλ.) φτάνοντας το 2016 να 
διεκδικεί το ρόλο του επικυρί-
αρχου στην παγκόσμια γεωργία. 
Για τον κόσμο των επενδυτών η 
συγκεκριμένη εξαγορά αποτελεί 
σπουδαίο επιχειρηματικό εγχεί-
ρημα για 2 λόγους: 

1) Επειδή ελέγχει την αγορά 

σπόρων και φυτοφαρμάκων και 
2) επειδή «ξεπλένει» το καμένο 
brand name της Monsanto. Τόσο 
η πτώση των αγροτικών εισο-
δημάτων και των δαπανών για 
σπόρους και χημικά (και ειδικό-
τερα στις ΗΠΑ) όσο και η πτώση 
στην τιμή της μετοχής της Bay-
er (από 100,57 ευρώ σε 92,25 
ευρώ) αποτέλεσαν «αγκάθι» για 
τον τζίρο των προμηθευτών-
εταιρειών όπως η αμερικανική 
Monsanto. Επομένως, ο συνα-
σπισμός της με τη Bayer στην 
προκειμένη περίπτωση φαντάζει 
μονόδρομος για την οικονομική 
ευημερία και την επιβίωση των 
συγκεκριμένων οργανισμών και 
αναμένεται να ακολουθήσουν το 
παράδειγμά τους η Dow Chem-
ical με την Du Pont σχηματίζο-
ντας μια νέα εταιρεία αξίας 120 
δισεκατομμυρίων δολαρίων και 
η Syngenta με την ChemChina 
στην οποία θα πωληθεί έναντι 
43 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 
Με τις συγχωνεύσεις αυτές θα 
έχουμε τρία μονοπώλια, τρεις 
πολυεθνικές που θα ελέγχουν 
το 59% όλων των πατενταρι-
σμένων σπόρων του κόσμου, 
όπως επίσης και το 64% όλων 
των φυτοφαρμάκων.

Οι αντιδράσεις

Σε αντίθεση με τον επιχειρη-
ματικό κόσμο και παρά τις επικοι-
νωνιακές ικανότητες της Bayer, 
οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων 
πολιτών στα σχέδια της Bayer 
υπήρξαν έντονες, αφενός διό-
τι η είσοδος γενετικά τροπο-
ποιημένων τροφίμων στη Ε.Ε. 
προκαλεί γενική δυσφορία και 
αφετέρου διότι πολλοί συνδέ-
ουν το συγκεκριμένο οικονομικό 
γεγονός της διαβολικής αυτής 
εξαγοράς με τις εν εξελίξει δια-
πραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ (συμ-
φωνία «ελεύθερου εμπορίου και 
συναλλαγών»). 

Και αυτό είναι λογικό καθώς 
τα ισχυρά επιχειρηματικά lobbies 
μέσω της TTIP (Transatlantic 
Tr a d e  a n d  I n v e s t m e n t 
Partnership) θέλουν να καταρ-
γήσουν τους ευρωπαϊκούς κανο-
νισμούς για την ασφάλεια των 
τροφίμων και να εισάγουν νέους 
παρόμοιους με αυτών των ΗΠΑ 

κατώτερους από τους ευρω-
παϊκούς Επιπλέον, πολλοί είναι 
εκείνοι που ισχυρίζονται πως η 
Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα , 
αν και δεν το παραδέχεται, ουσι-
αστικά αποτελεί τον βασικό «χρη-
ματοδότη» τέτοιου είδους συγ-
χωνεύσεων και εξαγορών μέσω 
της αγοράς εταιρικών ομολόγων 
για την ανάκαμψη της ευρωπαϊ-
κής οικονομίας και τονίζουν πως 
θα πρέπει να ελέγχεται από την 
Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα ο 
τρόπος διαχείρισης των ποσών 
αυτών από τους επιχειρηματι-
κούς κολοσσούς προκειμένου 
να αποφεύγονται τέτοιου είδους 
καταστροφικές για την ποιότητα 
ζωής μας συγχωνεύσεις. 

Το στοιχείο αυτό το ανέδει-
ξε το Reuters, με διεθνείς ανα-
λυτές να επισημαίνουν ότι τα 
χρήματα που ρίχνει η ΕΚΤ στην 
αγορά, στο πλαίσιο της ποσοτι-
κής χαλάρωσης, μέσω της αγορά 
εταιρικών ομολόγων, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για συγχω-
νεύσεις και εξαγορές εταιρειών 
– εν προκειμένω να χρησιμοποι-
ηθούν από τη Bayer για την εξα-
γορά της Monsanto.

Πάντως, η Bayer προτού 
πανηγυρίσει θα πρέπει να λάβει 
σοβαρά υπόψη πως τα αντιμονο-
πωλιακά συμφέροντα δεν πρό-
κειται να παραδώσουν τα όπλα 
αμαχητί σε έναν αγώνα δύσκολο 
και πολύ σημαντικό για το μέλ-
λον της ανθρωπότητας. Ήδη η 
συγκεκριμένη συμφωνία εξαγο-
ράς θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον 
σκληρότερο αντιμονοπωλιακό 
έλεγχο στην ιστορία ενώ ενδέ-
χεται να απορριφθεί εντελώς. 
Επιπρόσθετα, τα πολύ χαμηλά 
επίπεδα στα οποία κινούνται οι 
μετοχές της Monsanto (κάτω 
των 128 δολαρίων/μετοχή που 
προσφέρει η Bayer) σε συνδυα-
σμό με τις επιπλέον οικονομικές 
εισφορές τις οποίες θα πρέπει να 
καταβάλει η Bayer σε ενδεχόμε-
νο μπλοκαρίσματος λόγω μονο-
πωλίου προκαλούν αβεβαιότη-
τα στους επενδυτές σχετικά με 
την προοπτική οριστικοποίησης 
της συναλλαγής για την οποία ο 
ίδιος ο Werner Baumann, διευ-
θύνων σύμβουλος της Bayer, 
δεν περιμένει οριστικοποίηση 
πριν τα τέλη του 2017.  

BAYER-MONSANTO: 

Η εξαγορά του αιώνα και οι επιπτώσεις  
στην υγεία & το περιβάλλον
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Σ υνέδριο για την «Περιαστική Κτηνο-
τροφία & τους ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ», 
στις 20 Νοε 2016, Κυριακή, στις 

10.30, στο κτήμα Νησίς (16ο χλμ νέας 
Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, κόμβος 
Βαρυπόμπης, 210 8078086, www.nisis.
gr), οργανώνει ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος 
Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος». 

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής 
δημιουργήθηκε ως ενστικτώδης κίνηση 
αυτοπροστασίας των πρώτων κτηνο-
τρόφων-μελών μετά από την ασφυκτι-
κή δίωξη που υφίσταντο οι περιαστι-
κοί κτηνοτρόφοι από τους αυθαιρέτως 
οικοδομήσαντες την ύπαιθρο της Αττι-
κής. Ο πρώτος νόμος που προσπάθησε 
να σταματήσει την απρόκλητη δίωξη και 
να δημιουργήσει κάποια αναχώματα στις 
αυθαιρεσίες, ήταν ο νόμος 4056/12-
3-2012, η μη επαρκής εφαρμογή του 
οποίου συσπείρωσε τους εναπομείνα-
ντες κτηνοτρόφους στον Κτηνοτροφικό 
Σύλλογο Αττικής, που από το 2013 έγι-
νε σύλλογος της κοινωνίας των πολιτών, 
με πληθώρα δραστηριοτήτων. Μόνο τον 
τελευταίο δωδεκάμηνο πραγματοποίη-
σε 97 δράσεις. 

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής 
είναι σήμερα ο πολυπληθέστερος σύλλο-
γος σε μέλη (359 μέλη), και με μια ισχυ-
ρά ανοδική πορεία αναγνωρισιμότητας, 
χάρη στις εύστοχες και δίκαιες προτά-
σεις που υποστηρίζει, όπως και ο νόμος 
4351/4-12-2015 και 4424/26-9-2016 
που υποστηρίζει ανεπαρκώς το δίκαιο της 
προϋπάρχουσας δραστηριότητας και της 
ανάγκης για σωστή μεταβατική περίοδο, 
μέχρι την συνταξιοδότηση των εγκατα-
στημένων επαγγελματιών κτηνοτρόφων. 

Οι σημερινοί κτηνοτρόφοι της Αττι-
κής αισθάνονται να τους συμπεριφέρο-
νται σαν να τους «μισούν» και να θέλουν 
να τους υποτιμήσουν, ως Έλληνες πολί-
τες, ακριβώς διότι παράγουν πλούτο, και 
δεν ζουν μόνο με την υπεραξία των υπη-
ρεσιών (παρασιτικά?). 

Στην Αττική καταγράφονται 220.000 
περίπου γιδοπρόβατα και αγελάδες, με 
3.000 περίπου κωδικούς εκτροφής, σε 
1800 περίπου κτηνοτροφικές εγκατα-
στάσεις, διάσπαρτες παραδοσιακά και 
πατρογονικά σε όλη την Αττική. Σήμε-
ρα πλέον, οι κτηνοτροφικές μας εκμε-
ταλλεύσεις είναι σφηνωμένες ανάμεσα 
σε δενδρώδεις γεωργικές καλλιέργειες 
(αμπέλια, ελαιώνες, φιστικιές και άλλα 
περιβόλια), ανάμεσα σε εντατικές κηπευ-
τικές καλλιέργειες, ανάμεσα σε περιο-
χές Natura, ανάμεσα σε Εθνικά Πάρκα, 
ανάμεσα στις συνεχώς επεκτεινόμενες 
πόλεις και ανάμεσα σε βίλλες νεοαστών 
και νεοπλούτων …

Και μόνο η αναλογία σημερινών 
ψήφων είναι συντριπτικά υπέρ των νεο-
αστών. Αλλά βρήκαν εκεί τους κτηνοτρό-
φους, με νόμιμες και ισχύουσες άδειες 

στάβλων ή με συγκεκριμένες δραστηρι-
ότητες. Η σημερινή πλειοψηφία θα έπρε-
πε να καθορίσει από εδώ και πέρα τις 
χρήσεις, και όχι να «σκοτώσει» τις υπάρ-
χουσες επαγγελματικές δραστηριότητες 
και τους επαγγελματίες κτηνοτρόφους. 
Οι νέες επιλογές θα πρέπει να έχουν ένα 
χρόνο προσαρμογής και εφαρμογής, ανα-
λαμβάνοντας και το κόστος των επιλο-
γών της πλειοψηφίας.

Ειδικότερα για τον κτηνοτροφικό 
κλάδο πρέπει να γίνει ικανοποιητικά 
αντιληπτό από όλους τους ανθρώπους, 
ότι στα αγροτικά επαγγέλματα ο χώρος 
εργασίας και κατοικίας και οικογενεια-
κής ζωής συμπίπτουν απολύτως. Η Κτη-
νοτροφία δεν είναι απλά ένα επάγγελμα, 
αλλά τρόπος ζωής. 

Οι Αρβανίτες και οι Βλάχοι είχαν και 
έχουν τον δικό τους πολιτισμό και τον 
δικό τους τρόπο ζωής, που οφείλουν 
όλοι οι νεοαφιχθέντες νεοαστοί τουλά-
χιστον να τον σεβαστούν. 

Μοιάζει σαν να θέλουν να σταμα-
τήσουν την κτηνοτροφική παραγωγική 
δραστηριότητα, ιδιαίτερα σήμερα που 
η Ελλάδα δεν παράγει σχεδόν καθόλου 
πρωτογενή πλούτο και είναι ελλειμματι-
κή σε ζωικά προϊόντα εισάγοντας πάνω 
από 2,6 δις Ευρώ ετησίως ... 

Η ζωντανή πολιτιστικά, κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά, οικονομικά και παραγω-
γικά ύπαιθρος της Αττικής είναι απαραί-
τητη για να διατηρηθεί σε ζωή η Αθήνα. 

Ας συμβιώσουμε. Ας συμβιβαστούμε. 
Ας ζήσουμε όλοι μαζί.

Οι κτηνοτρόφοι θα θέλαμε να μας 
επιτραπεί να δημιουργήσουμε επισκέψι-
μα αγροκτήματα, όχι κιτς αναπαραστά-
σεις για γάμους, ως χώρους συνάντη-
σης, συζήτησης, κατανόησης του τρόπου 
ζωής και συναπόφασης για συνύπαρξη. 

Θα ήταν ωραία και χρήσιμο να δημι-

ουργηθούν city farm, μέσα στον πυκνό 
πολεοδομικό ιστό, με κανονική αγροτι-
κή ζωή μιας οικογένειας, ως πρεσβείες 
του αγροτικού κόσμου μέσα στο αφιλό-
ξενο αστικό χώρο.

Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν Αγο-
ρές Αγροτών, από πραγματικούς αγρότες, 
όπως οι αγορές βιοκαλλιεργητών, ώστε 
να ωφελούνται όλοι, και οι αστοί-κατα-
ναλωτές και οι αγρότες-παραγωγοί. Οι 
έμποροι θα επιβιώσουν στις εμπορικές 
αγορές των αστών. Αγορές Αγροτών θα 
μπορούσαν να γίνουν τόσο σε όλη την 
ύπαιθρο της Αττικής για όλους τους Αθη-
ναίους, όσο και μέσα στην Αθήνα. 

Είναι εξαιρετική η πρόταση της Κοινω-
νικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας-ΚΥΓεω 
(Community Supported Agriculture-CSA), 
δηλαδή των ΠαραγωγιΚαταναλωτικών 
Συνεταιρισμών της Κοινωνικής Οικονομί-
ας. Μπορούν να γίνουν και στην Ελλάδα.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής  
υποστηρίζει σθεναρά την δημιουργία 
Τοπικών Συμφώνων σε κάθε περιοχή. 
Είναι πολύ περίεργη άποψη ότι η ύπαι-
θρος της Αττικής δεν πρέπει να Δημι-
ουργήσει Τοπικές Ομάδες Δράσης, όπως 
κάθε περιοχή της υπαίθρου στην Ελλάδα 
και σε όλη την Ευρώπη. Η ύπαιθρος της 
Αττικής εξαιρέθηκε από τα προγράμμα-
τα μορφής LEADER χωρίς κάποια αιτι-
ολογία που αντέχει σε κριτική. 

Θα ήταν ενδιαφέρον να προσεγγί-
σει η Περιφέρεια Αττικής και την γεωρ-
γία (οινοτουρισμός από τα αρχαία χρό-
νια μέχρι σήμερα, τα καλλιτεχνικά ψωμιά 
των γιορτών μας, η γαστρονομία κλπ) και 
την κτηνοτροφία (τρόπος ζωής κτηνο-
τρόφων Αττικής, ίδιος διαχρονικά, γιορ-
τές κτηνοτρόφων Αττικής, διατροφικές 
συνήθειες επιβίωσης κτηνοτρόφων Αττι-
κής, νομαδική φροντίδα του ξηροθερμι-
κού περιβάλλοντος της Αττικής κλπ κλπ 

κλπ) και την αλιεία και την δασοκο-
μία στην Αττική και ως ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-
ΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ στο μίγμα του πολι-
τιστικού τουρισμού. 

Η Αττική υπάρχει μέχρι σήμερα αειφο-
ρικά (αφού υπάρχει) χάρη στην μακροχρό-
νια συμβιωτική σχέση όλων των συντε-
λεστών της ζωής, στην οποία σχέση δεν 
είχε ληφθεί υπόψη η τσιμεντοποίηση και 
ο περίεργος μαζικός τουρισμός. 

Οι άξονες ανάπτυξης της Περιφέ-
ρειας Αττικής, αν εστιάζονται στο «επί 
μέρους», φαίνεται σαν να σχεδιάζουν μια 
Ανάπτυξη Με Ειδικές Ανάγκες-«ΑΜΕΑ», 
μια «ανάπηρη» ανάπτυξη, που δεν αξιο-
ποιεί ισόρροπα όλες τις δυνατότητες της 
Περιφέρειας Αττικής και όλους (αστούς 
και αγρότες-κτηνοτρόφους, γεωργούς, 
αλιείς, δασοκόμους). Δεν υποστηρίζει 
ισόρροπα όλους. Και ισόρροπη ανάπτυ-
ξη σημαίνει σίγουρα ανισόρροπη κατα-
νομή πόρων, υπέρ των ασθενέστερων. 

Εάν η ΑΜΕΑ ανάπτυξη της Περιφέ-
ρειας Αττικής συνεχίσει να «αλληθωρί-
ζει, υπέρ οργανωμένων συμφερόντων 
εργολάβων, καταπατητών, αυθαιρέτων, 
βιομηχάνων, νεοαστών και άλλων νεο-
αφιχθέντων, επιταχύνει την θνησιγένεια 
του συνόλου της κοινωνίας προς όφε-
λος μιας κακώς εννοούμενης τσιμεντο-
ποιημένης «βιομηχανικής» αντίληψης 
παραγωγής τουριστικού καταναλωτι-
κού προϊόντος. 

Μπορούμε να συμβιώσουμε όλοι. 
O κ Γιάννης Κοντογιάννης (πρόεδρος 

του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής) 
καλεί όλο υς τους συντοπίτες στο Συνέ-
δριο «Περιαστική Κτηνοτροφία & ΚΤΗ-
ΝΟΤΡΟΦΟΙ», στις 20 Νοε 2016, Κυρια-
κή, στις 10.30, στο κτήμα Νησίς (16ο 
χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας, www.nisis.gr).

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Περιαστική κτηνοτροφία & κτηνοτρόφοι
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Σ ύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), 1 στα 3 
παιδιά, στην Ευρώπη είναι είτε 

υπέρβαρο, είτε παχύσαρκο. Ο Π.Ο.Υ., 
με έρευνά του, καταδεικνύει ότι αυτή η 
επιδημία συνδέεται, άμεσα, με τη διαφή-
μιση ανθυγιεινών τροφίμων και ποτών, 
προς τα παιδιά.

Οι εταιρίες τροφίμων ΔΕΝ τήρη-
σαν τις υποσχέσεις, που έδωσαν, από 
το 2012, ότι θα σταματήσουν την προ-
ώθηση ανθυγιεινών τροφίμων, στα παι-
διά. Τότε, είχαν δεσμευτεί, σε εθελοντι-
κούς κανόνες, αλλά πολλές εταιρείες 
απέτυχαν να συμμορφωθούν, στους 
δικούς τους κανόνες.

 Η νομοθεσία, πλέον, είναι ο μόνος 
δρόμος, για να σταματήσει αυτή η ολέ-
θρια πρακτική, που χοντραίνει τα παι-
διά μας. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα 
της νέας εκστρατείας της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών 
(BEUC), που ονομάζεται: «Προώθηση 
τροφίμων σε παιδιά: Τελειώνει το παι-
χνίδι;» και η οποία ξεκίνησε, στις 26 
Οκτωβρίου 2016.

 Η εκστρατεία αποκαλύπτει πραγμα-
τικά παραδείγματα διαφημίσεων τρο-
φίμων, που στοχεύουν, σε παιδιά, μέσω 
του διαδικτύου. Το καλοκαίρι του 2016, 
οι οργανώσεις μέλη της BEUC, σε όλη 

την Ευρώπη, συνέλεξαν αρκετές δια-
φημίσεις, που έρχονται, σε απευθείας 
σύγκρουση, με τις εθελοντικές δεσμεύ-
σεις των εταιρειών, να προωθήσουν 
τα προϊόντα τους, που είναι πλούσια, 
σε ζάχαρη και λιπαρά, με πιο υπεύθυ-

νο τρόπο.
 Η Διευθύντρια της BEUC, κ. Μονίκ 

Γκόγιενς, σχολίασε:
«Τα μέλη μας κρούουν τον κώδω-

να του κινδύνου, εδώ και χρόνια και η 
εκστρατεία μας αυτή αποκαλύπτει πως 

οι διαφημίσεις, που υμνούν τα δημητρι-
ακά και τις σοκολάτες, που είναι παρα-
φορτωμένα με ζάχαρη, συνεχίζουν να 
στοχεύουν τα παιδιά. 

Στην κυριολεξία «φυτεύουν το σπό-
ρο» της παχυσαρκίας, στη διατροφή 
των παιδιών, σε όσο μικρότερη ηλι-
κία μπορούν. Οι εταιρίειες τροφίμων 
μεταφέρουν, όλο και περισσότερο τις 
διαφημίσεις τους, από την τηλεόραση 
στο διαδίκτυο. Διαδικτυακά παιχνίδια, 
ιστοσελίδες και εφαρμογές σκοπίμως  
αυξάνουν την όρεξη των παιδιών, για 
τρόφιμα, με πολλές θερμίδες και το δια-
δίκτυο βρίθει από τέτοια παραδείγματα.

 Τα παιδιά δε μπορεί να θεωρούνται 
κανονικοί καταναλωτές. Οι διατροφικές 
συνήθειες της νεαρής ηλικίας παίζουν 
αποφασιστικό ρόλο, για τη διαμόρφω-
ση των μελλοντικών διατροφικών συνη-
θειών και την υγεία των ενηλίκων. Είναι 
σημαντικό οι παραγωγοί τροφίμων να 
αρχίσουν να δρουν, με υπευθυνότητα, 
μπροστά στις εκκρηκτικές, πλέον, δια-
στάσεις της κρίσης της παχυσαρκίας».

 Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας 
Καταναλωτών και η BEUC σας καλούμε 
να επισκεφτείτε τη σελίδα της εκστρα-
τείας: «Προώθηση τροφίμων σε παιδιά: 
Τελειώνει το παιχνίδι;» για να ενημερω-
θείτε, πληρέστερα.

Eκστρατεία κατά της διαφήμισης  
τροφίμων στα παιδιά

Η γήρανση του ήπατος και των 
ματιών, του σκελετού και του 
μεταβολισμού μπορεί να επι-

βραδυνθεί με τη βοήθεια μιας σύνθε-
της ουσίας που βρίσκεται σε πληθώρα 
λαχανικών, διαπίστωσαν ερευνητές 
από Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον.

Επιπλέον, στο πλαίσιο πειραμά-
των η ουσία φάνηκε να αποτρέπει 
την αύξηση του βάρους με την πάρο-
δο του χρόνου και μάλιστα παρά τη 
μεγαλύτερη κατανάλωση τροφής. 
Η «μαγική» ουσία ονομάζεται μονο-
νουκλεοτίδιο του νικοτιναμιδίου 
(nicotinamide mononucleotide, NMN) 
και διαπιστώθηκε ότι αντισταθμίζει 
το έλλειμμα στην παραγωγή ενέρ-
γειας που θεωρείται ότι καθοδηγεί 
τη διαδικασία της γήρανσης.

Οι ερευνητές χορήγησαν το ΝΜΝ 
σε ηλικιωμένα ποντίκια στο εργαστή-
ριο ώστε να εξετάσουν κατά πόσο 
θα καθυστερούσε την εμφάνιση των 
βιολογικών ενδείξεων της γήρανσης 
και εάν θα «αναζωογονούσε» τον 

μεταβολισμό τους ώστε να μοιάζει 
με αυτόν που έχουν τα μικρότερης 
ηλικίας ποντίκια.

Σύμφωνα με τον ερευνητή Δρ 
Σινιτσίρο Ιμάι, χάρη στο ΝΜΝ παρα-
τηρήθηκε επιβράδυνση της βιολογι-
κής γήρανσης και επιτάχυνση των 
μεταβολικών διεργασιών. 

Ο ερευνητής επισημαίνει ότι τα 
ανθρώπινα κύτταρα λειτουργούν 
με τον ίδιο τρόπο όπως αυτά των 
ποντικιών για την παραγωγή ενέρ-
γειας, οπότε τα ευρήματα πιθανώς 
μεταφράζονται σε αντίστοιχες θετι-
κές επιδράσεις για τη βελτίωση της 
ανθρώπινης υγείας.

To NMN βρίσκεται σε λαχανικά 
όπως το μπρόκολο, το λάχανο, το 
αβοκάντο, το αγγούρι και τα φασο-
λάκια σόγιας (ενταμάμε).  Εκτιμάται 
ότι η θετική του επίδραση μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο στους γηραιότερους 
οργανισμούς, αφού στις μικρότερες 
ηλικίες παράγεται με φυσικό τρόπο 
σε επαρκή ποσότητα.

Τα λαχανικά που «βάζουν φρένο» στη γήρανση!
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Τ ο φαινόμενο της καύσης ρυζάχυ-
ρων, που πολλές φορές γίνεται 
παράνομα «πνίγει» κάθε χρόνο 

σχεδόν όλη τη Θεσσαλονίκη στο νέφος 
και την οσμή. Θα μπορούσε να αποτρα-
πεί και να υπάρξουν και περιβαλλοντικά 
οφέλη από την εφαρμογή της διαδρα-
στικής ορυζοκαλλιέργειας.   

Το θέμα της διαδραστικής ορυζο-
καλλιέργειας έφερε στη Βουλή  με επε-
ρώτηση, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ  στην 
Α΄Θεσσαλονίκης, Τριαντάφυλλος Μητα-
φίδης. Η διαδραστική ορυζοκαλλιέργεια 
είναι μια  γεωργική πρακτική η οποία 
είναι ακόμα υπό διερεύνηση στη χώρα 
μας, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε 
παγκόσμιο επίπεδο στο Σακραμέντο 
των ΗΠΑ.

Δυο ουσιώδη συστατικά στοιχεία του 
προγράμματος είναι: α) η ρηχή (βάθος 
5 ίντσες ) πλημμύριση   

Των ορυζώνων μετά τον αλωνισμό 
(φθινόπωρο & χειμώνα) με πολτοποί-
ηση των αχύρων μέσα στο νερό και β) 
ο συγχρονισμός της γεωργικής ορυζο-
καλλιέργειας με τον ετήσιο κύκλο της 
ζωής του υδρόβιου αποδημητικού πτη-
νού συνοδευόμενος από βαθμιαία πλημ-
μύριση και αποστράγγιση. 

Η εν λόγω πρακτική τριπλασίασε τον 
αριθμό των πουλιών σε σχέση με την 
απότομη ολική αποστράγγιση. Πολλά 
πουλιά δεν αναχωρούν για τις αρκτι-
κές περιοχές πολλαπλασιασμού μέχρι να 
έρθει ο Μάϊος. Οι γεωργικές πρακτικές  
του προαναφερθέντος προγράμματος 
οδηγούν σε μια στρεμματική απόδοση 
των 907 κιλών το στρέμμα. Το ρύζι των 
περιοχών του προγράμματος δεν είναι 
γενετικά τροποποιημένο, ενώ η ποιότη-
τα του νερού ελέγχεται από ομοσπονδι-
ακούς και πολιτειακούς φορείς.

Αντίθετα στη χώρα μας, τα γεωργι-

κά απόβλητα (ρυζάχυρο) μετά τον αλω-
νισμό καίγονται  με βλαπτικές για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση συνέπειες , αν 
αναλογιστεί κανείς πχ την καύση του 
ρυζάχυρου στο Δέλτα Αξιού –Λουδία  
και Αλιάκμονα σε μια έκταση πάνω από 
80.000 στρέμματα.

Επίσης στις συγκεκριμένες περιο-
χές συναντάται μια πλούσια άγρια ορνι-
θοπανίδα, που προστατεύεται τόσο σε 
κοινοτικό όσο και σε διεθνές επίπεδο 
(σύμβαση Ραμσάρ για το Δέλτα Αξιού, 
Λουδία  και Αλιάκμονα).

Eπομένως, η λειτουργία συστημά-
των διαδραστικής ορυζοκαλλιέργειας 

στις λεκάνες απορροής των ποταμών 
Σπερχειού, Στρυμόνα, Αχελώου, Αλι-
άκμονα  και Αξιού ( Δέλτα Θεσσαλο-
νίκης), θα μπορούσε να ενταχθεί στο 
επικείμενο σχέδιο παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης της χώρας σύμφωνα με τη 
διεθνή πρακτική που προαναφέρθηκε. 
Τα εν λόγω συστήματα  διαδραστικής  
ορυζοκαλλιέργειας θα μπορούσαν, επί-
σης, να συνοδεύονται από την ίδρυση 
και λειτουργία ισάριθμων ορυζόμυλων, 
οι οποίοι θα οδηγούσαν σε αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας και του εισοδήμα-
τος των ορυζοκαλλιεργητών.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι 

κ. κ. Υπουργοί:
1.  Γιατ ί  το Υπουργείο Οικονο-
μίας,  Ανάπτυξης και  Τουρισμού 
(ΑΠ18111/23.12.2015), δεν εντάσσει 
την παραπάνω προγραμματική πρότα-
ση στις προαναφερόμενες επενδυτικές 
προτεραιότητες;
2. Πως σκοπεύουν να καταρτίσουν και 
να υλοποιήσουν ένα πανελλαδικό πρό-
γραμμα δημοσίων επενδύσεων : α) στη 
διαχείριση διαδραστικής ορυζοκαλλι-
έργειας και β) στην καθετοποίηση της 
παραγωγής ρυζιού με την κατασκευή 
ορυζόμυλων στις ζώνες διαδραστικής 
ορυζοκαλλιέργειας; 

H πρόταση της διαδραστικής 
ορυζοκαλλιέργειας

Ο ελληνικός καφές είναι από τα πλέ-
ον αγαπημένα ροφήματα και συνοδεύει 
τα πρωινά και τα απογεύματα πολλών 
ανθρώπων.

Εκτός όμως από την απόλαυση που 
προσφέρει, ο ελληνικός καφές έχει μια 
πληθώρα πλεονεκτημάτων για την υγεία.

Σύμφωνα με ερευνητές, μάλιστα, ο 
ελληνικός καφές μπορεί να βοηθήσει 
στη μακροζωία. Οι επιστήμονες, προέ-
βησαν στην ανακάλυψη αυτή, εκτός των 
άλλων, κατά τη διάρκεια των ερευνών για 
τον υψηλό μέσο όρο ζωής στην Ικαρία. 

Νέες έρευνες ωστόσο το επιβεβαίωσαν.
Ο ελληνικός καφές, σύμφωνα με 

τους ειδικούς, βελτιώνει την ενδοθηλι-
ακή λειτουργία καθώς τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα περνάνε στο εσωτερικό των 
αιμοφόρων αγγείων και βοηθούν στον 
έλεγχο της φλεγμονής, της πίεσης του 
αίματος, της πήξης και της μεταφοράς 
των υλικών και των λευκών αιμοσφαι-
ρίων μέσα και έξω από το σύστημα. Οι 
έρευνες δεν έχουν δείξει το ίδιο απο-
τέλεσμα σε άτομα που έπιναν άλλου 
είδους καφέ.

Ποιο είναι το πιο δυνατό πλεονέκτημα του ελληνικού καφέ
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Τ ο ψήσιμο διαφόρων ειδών κρέ-
ατος, χοιρινού, αρνίσιου, βοδι-
νού, πουλερικών και ψαριών στη 

σχάρα, στα κάρβουνα, στη σούβλα προ-
καλεί τη δημιουργία διαφόρων ειδών 
καρκινογόνων ουσιών όπως οι ετερο-
κυκλικές αμίνες.

Έχουν αναγνωρισθεί 17 διαφορετικές 
ετεροκυκλικές αμίνες, που δεν υπάρχουν 
στα ωμά κρέατα αλλά δημιουργούνται 
λόγω ψησίματος σε ψηλές θερμοκρα-
σίες και οι οποίες αποτελούν κίνδυνο 
για πρόκληση καρκίνου στον άνθρωπο. 

Οι ψηλές θερμοκρασίες αλλοιώνουν 
τα αμινοξέα των πρωτεϊνών και την κρε-
ατίνη του κρέατος που αντιδρούν μεταξύ 
τους. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζονται 
οι καρκινογόνες ετεροκυκλικές αμίνες. 
Όσο περισσότερο μείνει στη σχάρα, στη 
γρίλια ή στη σούβλα το κρέας και όσο 
πιο ψηλές είναι οι θερμοκρασίες, τόσο 
περισσότερες ετεροκυκλικές αμίνες δημι-
ουργούνται.

Το ψήσιμο στα κάρβουνα προκαλεί 
το σχηματισμό των περισσότερων ετερο-
κυκλικών αμινών. Ακολουθούν το τηγά-
νισμα, το ψήσιμο στη σχάρα με τη πηγή 
θερμότητας από πάνω από το κρέας.

 Το ψήσιμο στο φούρνο, σε βαθύ 
τηγάνι με χαμηλές θερμοκρασίες και 
στην παρουσία υγρών, σε τηγάνι με 
συχνό ανακάτεμα όπως επίσης το σιγα-
νό ψήσιμο σε κατσαρόλα, συνοδεύονται 
από τη δημιουργία πολύ λιγότερων καρ-
κινογόνων ουσιών.

Οι καρκίνοι

Οι καρκίνοι των οποίων ο αυξημένος 
κίνδυνος πρόκλησης τους, έχει συνδε-
θεί με μεγάλη κατανάλωση διαφόρων 
ειδών κρεάτων ψημένων σε ψηλές θερ-
μοκρασίες, είναι ο καρκίνος στομαχιού, 
παχέος εντέρου, παγκρέατος και μαστού.

Βασικά οι παράγοντες που επηρε-
άζουν τη σύνθεση των ετεροκυκλικών 
αμινών κατά το ψήσιμο είναι 4: Το είδος 
του φαγητού, η μέθοδος, η θερμοκρα-
σία και ο χρόνος ψησίματος.

Οι εν λόγω καρκινογόνες ουσίες, 
δημιουργούνται κυρίως κατά το ψήσιμο 
κρεάτων που προέρχονται από μυς. Οι 
άλλες πηγές πρωτεϊνών όπως τα αυγά, 
το γάλα, η σόγια και κρέατα χωρίς μυς 
όπως το συκώτι ή άλλα όργανα, παρου-
σιάζουν πολύ μικρές συγκεντρώσεις 
ετεροκυκλικών αμινών όταν ψήνονται. 

Για τη μείωση σύνθεσης καρκινογό-
νων ουσιών όπως οι ετεροκυκλικές αμίνες 
κατά το ψήσιμο διαφόρων ειδών κρεά-
των στα κάρβουνα ή άλλη πηγή ψηλής 
θερμότητας, τα ακόλουθα μέτρα μπο-
ρούν να βοηθούν:

1. Προτού το κρέας τοποθετηθεί στα 
κάρβουνα, μπορεί να ψήνεται ως ένα 
σημείο στο φούρνο μικροκυμάτων για 
περίπου 2 λεπτά. Τα υγρά που συσ-
σωρεύονται κατά το ψήσιμο αυτό να 
πετάγονται. Στη συνέχεια το ψήσιμο 
του κρέατος μπορεί να ολοκληρώνεται 
στα κάρβουνα. 

Όταν ένα χάμπουργκερ ψηθεί μερι-
κώς στο φούρνο μικροκυμάτων για μερι-
κά λεπτά και μετά ψηθεί τελειωτικά στα 
κάρβουνα, έρευνες έχουν δείξει ότι οι 
ετεροκυκλικές αμίνες, που σχηματίζο-
νται μειώνονται κατά 95%.
2. Γυρίζετε συχνά το κρέας, τα χάμπουρ-
γκερ ή άλλα πράγματα, που ψήνετε 
στα κάρβουνα, στη γρίλια, στο τηγάνι 
ή άλλες πηγές ψηλής θερμότητας. Η 
μέθοδος αυτή μπορεί να μειώνει μέχρι 
100% τις ετεροκυκλικές αμίνες. Αυτό 
επιτυγχάνεται, διότι πιθανόν το συνε-
χές γύρισμα διατηρεί χαμηλότερες τις 
εσωτερικές θερμοκρασίες του κρέατος.
3. Μαρινάρετε τα κρέατα προτού τα 
βάλετε στα κάρβουνα ή στη γρίλια. Το 
μαρινάρισμα μειώνει κατά πολύ τις ετε-

ροκυκλικές αμίνες. Σε μια έρευνα το 
μαρινάρισμα κοτόπουλου για 40 λεπτά 
σε μείγμα μαύρης ζάχαρης, ελαιόλαδου, 
μηλόξυδου, σκόρδου, μουστάρδας, χυμού 
λεμονιού και αλατιού, ήταν σε θέση να 
μειώνει κατά 92% έως 99% τις ετε-
ροκυκλικές αμίνες που σχηματίζονταν.
4. Το κρέας δεν πρέπει να ψήνεται πάρα 
πολύ. Η χρήση εσωτερικού θερμομέτρου 
για το κρέας μπορεί να βοηθά. Το κρέας 
πουλερικών να ψήνεται σε εσωτερικές 
θερμοκρασίες των 73,80 C-82,20 C, το 
βοδινό, χοιρινό, το αρνίσιο κρέας στους 
71,10 C-76,60 C, τα βοδινά στέικ και τα 
ψητά στους 62,70 C-71,10 C.
5. Αποφεύγετε να κάνετε σάλτσα από 
τους χυμούς των κρεάτων που ψήνο-
νται. Τα υγρά από κρέατα που ψήνο-
νται, περιέχουν ψηλές συγκεντρώσεις 
ετεροκυκλικών αμινών. 
6. Είναι καλό 1 έως 2 μέρες πριν να 
φάτε φαγητά που μπορεί να έχουν ψηλές 
συγκεντρώσεις ετεροκυκλικών αμινών, 
να τρώτε σταυρανθή λαχανικά (λάχανο, 
μπρόκολο, κράμβη, κουνουπίδι, λαχανά-
κια Βρυξελλών). Τα λαχανικά αυτά, ενερ-

γοποιούν στον οργανισμό μας, ένζυμα 
που μπορούν να εξουδετερώνουν τις 
ετεροκυκλικές αμίνες.
7. Μειώστε την έκθεση σας σε καρκινο-
γόνες ουσίές που δημιουργούνται από 
το ψήσιμο κρεάτων σε ψηλές θερμο-
κρασίες, τρώγοντας κρέατα ψημένα με 
διαφόρους τρόπους και σε χαμηλότερες 
θερμοκρασίες με ασφαλέστερο τρόπο. 
Αποφεύγετε να τρώτε συχνά κρέατα 
ψημένα σε ψηλές θερμοκρασίες, με 
τρόπο που είναι γνωστό ότι αυξάνει τις 
καρκινογόνες ουσίες. 

Συνοπτικά βλέπουμε, ότι γνωρίζοντας 
τους κινδύνους και τους μηχανισμούς με 
τους οποίους κάποια φαγητά αυξάνουν 
τις πιθανότητες προσβολής από καρκίνο, 
μπορούμε να λάβουμε αποτελεσματικά 
μέτρα για την προστασία μας.

Η προσεκτική προετοιμασία και κατα-
νάλωση κρεάτων ψημένων στα κάρβου-
να ή άλλες πηγές ψηλής θερμότητας, 
η αποφυγή καταχρήσεων, η πρόσληψη 
θρεπτικών ουσιών από λαχανικά, είναι 
μέτρα πρόληψης που προστατεύουν από 
καρκινογόνες ουσίες.

Ψητό κρέας στα κάρβουνα και στη σούβλα
Πώς θα μειώνετε τις καρκινογόνες ουσίες
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Η όρεξή μας επηρεάζεται τόσο από 
οργανικούς παράγοντες όσο και 
από τον τρόπο διατροφής μας. 

Συγκεκριμένα, ο εγκέφαλος έχει ένα τμή-
μα που ονομάζεται υποθάλαμος και είναι 
υπεύθυνο για τον έλεγχο της αίσθησης 
της όρεξης και του κορεσμού.

Ειδικότερα, η ορμόνη λεπτίνη παρά-
γεται στα λιπώδη κύτταρα του σώματος 
και, δρώντας στον υποθάλαμο, βοηθά 
στην καταστολή της όρεξης.

Τα υπέρβαρα άτομα συνήθως έχουν 
αντίσταση στην ινσουλίνη, με αποτέλε-
σμα να μην αισθάνονται εύκολα κορε-
σμό. Όσο και αν σας κάνει εντύπωση, 
νέα έρευνα έχει δείξει ότι οι περιοδικές 
διατροφικές ατασθαλίες, όπως είναι για 
παράδειγμα η κατανάλωση ενός λιπα-
ρού θερμιδογόνου τροφίμου 1-2 φορές 
εβδομαδιαία, θα μπορούσε να ενισχύ-
σει την έκκριση λεπτίνης από τα λιπο-
κύτταρα, γεγονός που οδηγεί στη μείω-
ση της όρεξης.

Επιπλέον, η ρύθμιση της όρεξης μπο-
ρεί να γίνει με την εφαρμογή συχνότη-
τας γευμάτων (ανά 3 ώρες), μιας και έτσι 
ελέγχεται η έκκριση γαστρικού υγρού 
στο στομάχι, το γνωστό γουργουρητό, 
και η υπογλυκαιμία (υπερβολική μείω-
ση επιπέδων σακχάρου στο αίμα), που 
αποτελούν βασική ένδειξη πείνας και 
εξάντλησης των αποθεμάτων ενέργειας. 
Μην ξεχνάμε, φυσικά, και τη σημαντική 
συμβολή των φυτικών ινών, οι οποίες 
αυξάνουν ταυτόχρονα τον κορεσμό, με 
αποτέλεσμα να μειώνεται η ποσότητα 
φαγητού που καταναλώνεται.

Έτσι, αν θέλετε να μειωθεί η όρεξή σας, 
δώστε έμφαση στα ακόλουθα τρόφιμα:
Νερό: Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές 
φορές τα πρώτα σημάδια της δίψας λαμ-
βάνονται λανθασμένα ως ένδειξη πεί-
νας, και έτσι πολλοί καταφεύγουν στην 
άσκοπη κατανάλωση τροφής. Καλό είναι, 
πριν καταλήξει κανείς στο φαγητό, να 
πιει ένα ποτήρι νερό ή άλλο υγρό προ-
κειμένου να αποφύγει την κατανάλωση 
περιττών θερμίδων. Ιδανικά, η συστημα-
τική ενυδάτωση του οργανισμού μπορεί 
να «αφανίσει» τέτοιου είδους «παρεξη-
γήσεις»! Επιπλέον, κάποιες μελέτες προ-
τείνουν πως η κατανάλωση ενός ποτη-
ριού νερό πριν από το φαγητό μπορεί να 
μειώσει αισθητά την όρεξη και την τάση 
για υπερκατανάλωση φαγητού, και ιδι-
αίτερα λιπαρών τροφίμων.
Μήλα: Έχουν λίγες θερμίδες, είναι πλού-
σια σε βιταμίνες και ανόργανα συστατικά 
και είναι γεμάτα με φυτικές ίνες. Έτσι, τα 
μήλα βοηθούν στη διατήρηση του σακ-
χάρου στο αίμα και μειώνουν την όρεξη 
για θερμιδογόνα λιπαρά τρόφιμα.

Ρόδι: Οι επιστήμονες λένε ότι η κατα-
νάλωση αυτού του φρούτου δημιουργεί 
μια αίσθηση κορεσμού και βελτιώνει τη 
γεύση όλων των τροφίμων. Επιπλέον, 
το ρόδι έχει αυξημένη περιεκτικότητα 
σε πολυφαινόλες, που δρουν ως κατα-
σταλτικό της όρεξης.
Τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη 
(αυγά, κοτόπουλο, γαλοπούλα, μπριζό-
λα, μοσχάρι, χοιρινό, μανιτάρια, ξηροί 
καρποί, θαλασσινά, γαλακτοκομικά.): 
Διακρίνονται για την υψηλή τους περι-
εκτικότητα σε πρωτεΐνη υψηλής βιολο-
γικής αξίας. Το σώμα σας καίει περίπου 
10% από τις θερμίδες που καταναλώ-
σατε την ώρα που το φαγητό διασπάται 
σε ενέργεια και σε θρεπτικά συστατικά 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Αυτή η 
διαδικασία είναι γνωστή ως «η θερμι-
κή επίδραση» του φαγητού. Η πρωτεΐνη 
συγκεκριμένα διεγείρει τη θερμική επί-
δραση του φαγητού, πράγμα το οποίο 
σημαίνει ότι το σώμα καίει περισσότερη 
ενέργεια όταν επεξεργάζεται την πρω-
τεΐνη από ό,τι όταν επεξεργάζεται τους 
υδατάνθρακες και τα λίπη. Η διαδικασία 
της πέψης της πρωτεΐνης ως εκ τούτου 
ενισχύει τον μεταβολισμό πολύ περισσό-
τερο από ό,τι άλλα θρεπτικά συστατικά. 
Επομένως, οι δίαιτες που είναι πλούσι-
ες σε πρωτεΐνη σάς κάνουν να αισθά-

νεστε πλήρεις πιο γρήγορα, βοηθώντας 
σας να τρώτε λιγότερο.
Αβοκάντο: Προσφέρει και τα 18 βασι-
κά αμινοξέα, τα οποία είναι απαραίτητα 
στο σώμα για την πρωτεΐνη. Αντίθετα με 
την πρωτεΐνη που βρίσκεται στο κρέας, 
η οποία δύσκολα χωνεύεται από πολ-
λούς, η πρωτεΐνη του αβοκάντο απορ-
ροφάται εύκολα από το σώμα, γιατί το 
αβοκάντο περιέχει επίσης και φυτικές 
ίνες. Αν ανήκετε σε αυτούς που προ-
σπαθούν να περιορίσουν την πρωτεΐνη 
ζωικής προέλευσης από τη δίαιτά τους 
ή είστε φυτοφάγος, ή ακόμη ωμοφάγος 
που αναζητά περισσότερη πρωτεΐνη, το 
αβοκάντο αποτελεί έναν μεγάλο διατρο-
φικό σύμμαχο.
Κανέλα: Καθυστερεί τον ρυθμό γαστρι-
κής κένωσης, δηλαδή τον χρόνο που 
χρειάζεται η τροφή για να περάσει από 
το στομάχι, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
μια πιο αργή απορρόφηση των σακχά-
ρων της τροφής, γεγονός που μας κρα-
τάει χορτάτους για μεγαλύτερο διάστημα.
Τρόφιμα πλούσια σε χρώμιο 
(μπρόκολο, ντομάτα, μανιτάρια, ξηροί 
καρποί, θαλασσινά/οστρακοειδή, αχλάδι, 
βρώμη, αλεύρι ολικής άλεσης): Βοηθά-
ει στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου 
στο αίμα, με αποτέλεσμα να αποφεύγο-
νται οι υπογλυκαιμίες και να ελέγχεται 

καλύτερα η όρεξή μας.
Ανανάς: Η βρωμελαΐνη αποτελεί ένα 
σύνθετο μίγμα ουσιών που απαντάται 
στον ανανά, με τα περισσότερο μελετη-
μένα συστατικά της να είναι μια ομάδα 
πρωτεολυτικών ενζύμων που φαίνεται 
να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαδι-
κασία της πέψης.
Πλιγούρι: Προτείνεται και σε άτομα 
με σακχαρώδη διαβήτη, διότι είναι άρι-
στη πηγή σύνθετων υδατανθράκων και 
έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, με απο-
τέλεσμα να ανεβάζει τη γλυκόζη του 
αίματος πολύ πιο αργά. Προσφέρει γρή-
γορα το αίσθημα του κορεσμού και απο-
τελεί μία καλή επιλογή για άτομα που 
θέλουν να αδυνατίσουν ή να ελέγξουν 
το βάρος τους. 
Λιναρόσπορος: Είναι πλούσιος σε 
ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και φυτικές ίνες 
που καταστέλλουν την όρεξη. Μία κου-
ταλιά σούπας λιναρόσπορου περιέχει 2 
γραμμάρια ω-3 και 3 γραμμάρια φυτι-
κών ινών. Ο λιναρόσπορος είναι επίσης 
μια καλή πηγή ω-6 λιπαρών οξέων, που 
μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα της χολο-
κυστοκινίνης, μίας ορμόνης που κατα-
στέλλει την όρεξη.

Γεωργία Καπώλη
Κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος, MSc

10 τροφές που κόβουν  
την όρεξη: συμβουλές & tips
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Τ ο φθινόπωρο σας προσφέρει υπέ-
ροχες επιλογές σε φρούτα και 
λαχανικά, που θα σας βοηθήσουν 

να διατηρήσετε τις υγιεινές σας διατρο-
φικές συνήθειες. Για άλλη μία χρονιά οι 
μέρες που απολαμβάναμε  καλοκαιρινές 
σαλάτες και φρούτα έμειναν πίσω μας.  
Ωστόσο και το φθινόπωρο έχει πολλές 
υγιεινές επιλογές. Παρακάτω βρίσκο-
νται οι 9 κορυφαίες επιλογές των πιο 
εύγευστων και υγιεινών φθινοπωρινών 
φρούτων και λαχανικών. Ενσωματώ-
στε τις στην καθημερινή σας διατροφή, 
ώστε να λαμβάνετε όλα τα διατροφικά 
οφέλη που τα φρούτα και τα λαχανικά 
μπορούν να προσφέρουν όλο το έτος.

1. Μανταρίνια
Είναι ιδανική πηγή διαλυτών ινών, 

βιταμίνης C και πολλών άλλων αντιοξει-
δωτικών. Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτό 
το μαγικό φρούτο έχει ουσίες (φυτικές 
ίνες, βιταμίνη C) που μπορούν να μει-
ώσουν τα επίπεδα της ινσουλίνης. Τα 
χαμηλά επίπεδα της ινσουλίνης σημαί-
νουν ότι το σώμα σου μπορεί να χρησι-
μοποιήσει πιο αποτελεσματικά την τροφή 
για ενέργεια και να μην την αποθηκεύ-
σει ως λίπος. Συνδυάζονται εύκολα με 
κοτόπουλο και πράσινες σαλάτες.

2. Μήλα
Αυτά τα γλυκά, τραγανά φθινοπω-

ρινά φρούτα είναι γεμάτα με αντιοξει-
δωτικά φλαβονοειδή, τα οποία μπορεί 
να βοηθήσουν στην πρόληψη χρόνιων 
ασθενειών και στην αντιγήρανση. Μετα-
ξύ των δημοφιλών ποικιλιών μήλων 
(και υπάρχουν περισσότεροι από 7.500 
διαφορετικοί τύποι!), σχεδόν όλα είναι 
πλούσια σε φυτικές ίνες, φλαβονοει-
δή και βιταμίνη C. Υπολογίζεται ότι ένα 
μέτριο μήλο (150 γραμμ.), είτε με τη 
φλούδα είτε χωρίς αυτήν, καλύπτει το 
10% (2-3 γραμμ.) των ημερησίων ανα-
γκών σε φυτικές ίνες.

Συμβάλλουν ειδικότερα στην προ-
στασία της καρδιάς και του γαστρεντε-
ρικού συστήματος λόγω της υψηλής 
τους περιεκτικότητας τόσο σε διαλυ-
τές όσο και σε αδιάλυτες φυτικές ίνες. 
Αρκετές μελέτες, επίσης, έχουν δείξει 
ότι οι άνθρωποι που τρώνε μια δίαιτα 
πλούσια σε φλαβονοειδή έχουν μικρό-
τερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και 
καρδιακών προσβολών καθώς και διά-
φορων τύπων καρκίνου.

Δοκιμάστε αυτή την απλή συνταγή 
και γεμίστε ολόκληρο το σπίτι με ένα 
άρωμα κανέλας και μήλου: κόψτε τέσ-
σερα μήλα σε κομμάτια και τοποθετή-
στε σε μια κατσαρόλα με δύο κουταλιές 
της σούπας νερό και ένα ξύλο κανέλας. 
Στρώνουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι τα 
μήλα να είναι τρυφερά και η σάλτσα να 
αρχίζει να παχύνει. Σερβίρεται ζεστό με 
γιαούρτι.

3. Αχλάδια
Τα αχλάδια είναι μια τροφή που χαρα-

κτηρίζεται από υψηλή περιεκτικότητα 

διαλυτών φυτικών ινών (4 γραμμάρια/
μεσαίο αχλάδι), που μπορεί να συμβά-
λουν στη μείωση των επιπέδων χολη-
στερόλης στο αίμα και στον έλεγχο του 
σακχάρου. Μπορείτε να τα χρησιμοποι-
ήσετε σε φέτες σε σάντουιτς ή σε πρά-
σινες σαλάτες.

4. Cranberries
Αν ψάχνετε για μούρα που ωριμά-

ζουν το φθινόπωρο, μην ψάχνετε άλλο· 
τα cranberries όχι μόνο είναι ένας υγι-
ής καρπός με χαμηλή περιεκτικότητα σε 
θερμίδες, αλλά διαδραματίζει επίσης 
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη λοιμώ-
ξεων του ουροποιητικού συστήματος 
και στη μείωση του κινδύνου για ασθέ-
νειες των ούλων, έλκη, καρδιοπάθειες 
και καρκίνο. Τα cranberries περιέχουν 
ανθοκυανίνες, τα υγιή αντιοξειδωτικά 
της καρδιάς. Μόνο το 10% περίπου της 
εμπορικής καλλιέργειας πωλείται φρέ-
σκο – κυρίως από τον Σεπτέμβριο μέχρι 
τον Δεκέμβριο. Το υπόλοιπο μπορεί να 
βρεθεί ως χυμός, αποξηραμένο ή ως 
σάλτσα από cranberries.

5. Ρόδια
Θεωρούνταν ιερά από πολλές αρχαίες 

θρησκείες. Τα ρόδια έχουν πολλά οφέλη 
για την υγεία. Είναι πλούσια σε βιταμί-
νες Α, C, Ε, φυλλικό οξύ, σίδηρο, κάλιο, 
ασβέστιο και φυτικές ίνες. Αξιοσημείω-
το είναι το γεγονός ότι ένα ρόδι καλύ-
πτει το 40% της ποσότητας της βιταμί-
νης C και το 25% του φυλλικού οξέος 
που έχει καθημερινά ανάγκη ένας ενή-
λικας. Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές 
ουσίες (ταννίνες, ανθοκυανίνες, ελλαγι-
κό οξύ) και η συνολική αντιοξειδωτική 
ικανότητά του έχει υπολογιστεί ότι είναι 
2-3 φορές μεγαλύτερη από αυτήν του 
κόκκινου κρασιού ή του πράσινου τσα-
γιού. Οι πρώτες μελέτες δείχνουν ότι το 

ρόδι μπορεί να βοηθήσει στην πρόλη-
ψη καρκίνου του μαστού και του παχέ-
ος εντέρου.

6. Γλυκοπατάτες
Παρά το όνομά της, η γλυκοπατάτα 

δεν έχει σχέση με την πατάτα. Οι πατά-
τες ταξινομούνται ως κόνδυλοι, ενώ η 
γλυκοπατάτα είναι ρίζα αποθήκευσης. Οι 
γλυκοπατάτες καλής ποιότητας είναι σφι-
κτές, λεπτές και έχουν μαύρο έως ελα-
φρύ τριανταφυλλί χρώμα. Περιέχουν 30 
χιλιοστόγραμμα (50.000 IU) βήτα-καρο-
τίνης (βιταμίνη Α) σε μια μερίδα, η οποία 
είναι τέσσερεις φορές η συνιστώμενη 
ημερήσια δόση (RDA) ανά μερίδα. Θα 
έπρεπε να φάτε 23 μερίδες μπρόκολου 
για να καταναλώσετε την ίδια ποσότη-
τα βήτα-καροτίνης. Έχουν επίσης υψηλή 
περιεκτικότητα σε βιταμίνη C (μία μερίδα 
παρέχει το 50% της RDA) και παρέχουν 
3 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μερίδα.

Οι γλυκοπατάτες είναι μια ιδανική 
επιλογή για άτομα με διαβήτη, δεδο-
μένου ότι θεωρούνται τροφή χαμηλού 
γλυκαιμικού δείκτη. 

Αυτό σημαίνει ότι ο υδατάνθρα-
κας σε γλυκοπατάτες απελευθερώνε-
ται αργά, πράγμα που βοηθά στη δια-
τήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου 
στο αίμα. Οι λευκές πατάτες, από την 
άλλη πλευρά, είναι μια υψηλή γλυκαι-
μική τροφή, καθώς απελευθερώνουν 
υδατάνθρακες πολύ γρήγορα και προ-
καλούν μεγάλες διακυμάνσεις στα επί-
πεδα σακχάρου στο αίμα.

Η γλυκοπατάτα είναι ιδανική για το 
ψήσιμο, τη σχάρα ή τον ατμό και μπο-
ρείτε να την αντικαταστήσετε σε οποια-
δήποτε συνταγή που απαιτεί πατάτες.

7. Κίτρινες κολοκύθες
Το φωτεινό χρώμα των κολοκυθών 

οφείλεται στο υψηλό ποσοστό των καρο-

τενοειδών που περιέχουν. Τα καροτενο-
είδη είναι αντιοξειδωτικές ουσίες που 
βοηθούν μεταξύ άλλων στην πρόληψη 
καρδιαγγειακών νοσημάτων και στην 
καλύτερη όραση. Η υψηλή περιεκτικό-
τητα τους επίσης σε κάλιο είναι ακόμη 
ένας λόγος για τον οποίο θεωρούνται 
σύμμαχοι της καρδιάς, καθώς υπάρχουν 
μελέτες οι οποίες αναφέρουν ότι μια δια-
τροφή πλούσια σε κάλιο είναι ικανή να 
αποτρέψει την εμφάνιση παθήσεων της 
καρδιάς και της υπέρτασης. Οι φυτοστε-
ρόλες που περιέχουν μειώνουν την LDL 
( κακή) χοληστερόλη. Οι βιταμίνες C και 
E, οι πρωτεΐνες, τα ω-3 λιπαρά οξέα και 
οι φυτικές ίνες των κολοκυθόσπορων 
αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την 
υγεία της επιδερμίδας, των μυών και την 
άμυνα του οργανισμού.   

Μπορείτε να ψήσετε τους δικούς σας 
σπόρους από μια νέα κολοκύθα σε ένα 
ζεστό φούρνο (190 °C) για περίπου 45 
λεπτά. Η κίτρινη κολοκύθα γίνεται πολύ 
ωραία και σούπα ή πουρές, ενώ τους 
κολοκυθόσπορους μπορείτε να τους 
προσθέστε στις σαλάτες.

8. Γογγύλια
Είναι μια καλή πηγή βιταμίνης C 

και προσφέρουν 2-3 gr φυτικές ίνες 
ανά μερίδα. Τα γογγύλια ανήκουν στην 
κατηγορία των σταυρανθών λαχανικών, 
μαζί με το μπρόκολο, το κουνουπίδι, το 
λάχανο και τα λαχανάκια των Βρυξελ-
λών, και περιέχουν την ισχυρή φυτοχη-
μική σουλφοραφάνη, η οποία έχει απο-
δειχθεί ότι προστατεύει από τον καρκίνο, 
ιδιαίτερα τον καρκίνο του μαστού. Δοκι-
μάστε τα καλά βρασμένα, πολτοποιημέ-
να ή ψημένα.

9. Λάχανο
Δρα ευεργετικά κατά της δυσκοιλι-

ότητας, των αιμορροΐδων, του πεπτικού 
έλκους και διάφορων μορφών καρκίνου 
(προστάτη, παχέος εντέρου, πνευμόνων, 
στήθους και ωοθηκών). Η προστατευτική 
δράση του λάχανου κατά του καρκίνου 
οφείλεται στην υψηλή του περιεκτικότητα 
σε ισοθειοκυανιδίνες, ινδόλη-3-καρβινόλη 
και σουλφοραφάνη. Είναι επίσης πλού-
σιο σε φυτικές ίνες, μαγγάνιο, φυλλικό 
οξύ, βιταμίνη Κ και C, πυριδοξίνη (βιτα-
μίνη Β6), θειαμίνη (βιταμίνη Β1), ασβέ-
στιο, κάλλιο, βιταμίνη Α και πρωτεΐνη.

Ωστόσο, λόγω του ότι το λάχανο 
είναι υψηλό σε κάλλιο και βιταμίνη C 
που αυξάνει την παραγωγή θυροξίνης 
από τον θυρεοειδή αδένα, θα πρέπει 
να αποφεύγεται σε περιπτώσεις νεφρι-
κής ανεπάρκειας και υποθυρεοειδισμού 
αντίστοιχα. 

9 κορυφαίες φθινοπωρινές  
τροφές που θα αγαπήσετε
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Σ ύμφωνα με όλες τις τελευταίες 
έρευνες και μελέτες, υπάρχουν 
κάποιες μικροθρεπτικές ουσίες 

οι οποίες, όταν καταναλωθούν συν-
δυαστικά, προκαλούν ακόμη μεγαλύτε-
ρο όφελος στον ανθρώπινο οργανισμό 
από ό,τι εάν καταναλώνονταν μεμονω-
μένα. Παρακάτω παρουσιάζονται πέντε 
ζεύγη θρεπτικών συστατικών τα οποία 
αποδεδειγμένα βελτιώνουν την υγεία, 
αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρό-
πο ότι στη διατροφή ένα και ένα μας 
κάνει… τρία!

Δυναμικός συνδυασμός #1: 
σίδηρος και βιταμίνη C

Αν ακολουθείτε μια φυτοφαγική ή 
vegan διατροφή, προσλαμβάνετε σίδη-
ρο μονάχα από φυτικής προέλευσης 
τρόφιμα, όπως τα φασόλια, τα πράσινα 
φυλλώδη λαχανικά και τους σπόρους. 
Ακόμη, αν αντικαταστήσετε το κόκκι-
νο κρέας με τοφού, γλιτώνετε αρκετά 
κορεσμένα λιπαρά, αλλά η πρόσληψη 
σιδηρού παραμένει χαμηλή.

Οι φυτικές πηγές προσδίδουν μη 
αιμικό σίδηρο, ο οποίος εισέρχεται στην 
κυκλοφορία του αίματος πιο δύσκολα 
συγκριτικά με τον αιμικό σίδηρο, που 
συναντάται στα ζωικής προέλευσης τρό-
φιμα. Προσθέστε έναν χρήσιμο βοηθό; 
η βιταμίνη C, που βρίσκεται στα φρού-
τα και τα λαχανικά, βοηθάει στη μεγι-
στοποίηση της απορρόφησης του μη 
αιμικού σιδήρου από τον οργανισμό.

Η συνέργεια στην πράξη:
– Εμπλουτισμένα δημητριακά (σίδηρος) 
με φράουλες (βιταμίνη C)
– Σπανάκι (σίδηρος) με ντομάτα (βιτα-
μίνη c)
– Σπόροι κολοκύθας (σίδηρος) με απο-
ξηραμένα μύρτιλα (βιταμίνη C)

Δυναμικός συνδυασμός #2: 
λιπαρά και καροτονοειδή

Έρευνες από τα Πανεπιστήμια της 
Ιάβα και του Οχάιο αποδεικνύουν ότι η 
προσθήκη ενός καλού λιπαρού, όπως 
του ελαιολάδου, στη σαλάτα σας μπο-
ρεί να αυξήσει την αντικαρκινική και 
καρδιοπροστατευτική δράση που έχουν 
τα αντιοξειδωτικά καροτονοειδή (λυκο-
πένιο, β-καροτένιο και λουτεΐνη). Αυτό 
συμβαίνει, διότι αυτές οι φυτοχημικές 
ουσίες, μαζί με τις βιταμίνες Ε και Κ, 
είναι λιποδιαλυτές. Χωρίς κάτι λιπα-
ρό, η απορρόφησή τους στην καλύτε-
ρη περίπτωση είναι χαμηλή.

Η συνέργεια στην πράξη:
– Ομελέτα (λουτεΐνη) με αβοκάντο (λίπος)
– Πράσινα λαχανικά (β-καροτένιο και 
λουτεΐνη) με καρύδια (λίπος)
– Καρότα (β-καροτένιο) σαν σνακ με αμύ-
γδαλα (λίπος)

– Βρώμη με αλεσμένο λιναρόσπορο (λίπος) 
με αποξηραμένα βερίκοκα (λυκοπένιο)

Δυναμικός συνδυασμός #3: 
ασβέστιο και βιταμίνη D

Για να υπάρξει ιδανική απορρόφη-
ση του ασβεστίου, η παρουσία της βιτα-
μίνης D κρίνεται επιβεβλημένη. Σκε-
φτείτε τη βιταμίνη D σαν το κλειδί που 
ξεκλειδώνει τη πόρτα και επιτρέπει στο 
ασβέστιο από το έντερο να εισέλθει 
στη κυκλοφορία του αίματος. Η βιταμί-
νη του ήλιου δρα και στα νεφρά, όπου 
επαναρροφά το ασβέστιο που διαφο-
ρετικά θα αποβαλλόταν.

Η συνέργεια στην πράξη:
– Σολομός (βιταμίνη D) με γιαούρτι (ασβέ-
στιο)
– Ομελέτα αυγών (βιταμίνη D) με τριμ-
μένο τυρί (ασβέστιο)
– Γάδος (βιταμίνη D) με μπρόκολο στον 
ατμό (ασβέστιο)
– Σάντουιτς με τόνο (βιταμίνη D) με ένα 
ποτήρι γάλα (ασβέστιο+ Βιταμίνη D)

Δυναμικός συνδυασμός #4: 
φυλλικό οξύ και βιταμίνη 
B6

Το φυλλικό οξύ και η βιταμίνη Β6, 

μαζί με τη βιταμίνη Β12, δρουν απο-
τελεσματικά και περιορίζουν τα επίπε-
δα της ομοκυστεΐνης. Η ομοκυστεΐνη 
συσσωρεύεται στο αίμα σε συνθήκες 
αυξημένου οξειδωτικού στρες και είναι 
παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγει-
ακά νοσήματα, στυτική δυσλειτουρ-
γία, αυτοάνοσα νοσήματα και τη νόσο 
Alzheimer.

Μάλιστα, έρευνες αναφέρουν ότι, για 
κάθε αύξηση της ομοκυστεΐνης κατά 3 
μονάδες στο αίμα, ο κίνδυνος για καρ-
διακό επεισόδιο αυξάνεται κατά 33%.
Επόμενως, είναι ξεκάθαρο πόσο σημα-
ντική είναι η ταυτόχρονη κατανάλω-
ση τροφών πλούσιων σε φυλλικό οξύ, 
βιταμίνη Β6 και βιταμίνη Β12.

Η συνέργεια στην πράξη:
– Φρουτοσαλάτα με μπανάνα (βιταμίνη 
Β6) και μάνγκο (φυλλικό οξύ)
– Στήθος γαλοπούλας (βιταμίνη Β6 &Β12) 
με σταράγγια (φυλλικό οξύ)
– Πέστροφα (βιταμίνη Β6 &Β12) με βρα-
στό μπρόκολο (φυλλικό οξύ)
– Σολομός (βιταμίνη Β6) με σαλάτα σπα-
νακιού (φυλλικό οξύ)
 
Δυναμικός συνδυασμός #5: 
ελλαγικό οξύ και κερκετίνη

Χιλιάδες βιοδραστικά φυτοχημικά 

έχουν εντοπιστεί σε φρούτα, λαχανι-
κά και δημητριακά. Οι ερευνητές πλέ-
ον έχουν επιβεβαιώσει ότι τα θρεπτικά 
συστατικά αυτά, που μάχονται για την 
καταπολέμηση των διάφορων νοση-
μάτων, δρουν καλύτερα συνδυαστικά 
(με παρέα άλλα συστατικά) από ό,τι 
μοναχά τους.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και το 
ελλαγικό οξύ μαζί με την κερκετίνη. Μια 
μελέτη έδειξε ότι το ελλαγικό οξύ ενί-
σχυσε την αποτελεσματικότητα της κερ-
κετίνης στη θανάτωση των καρκινικών 
κυττάρων. Παρομοίως, ο συνδυασμός 
της κερκετίνης με κατεχίνες (φλαβονο-
ειδή), που περιέχονται κυρίως στα στα-
φύλια, σ το κόκκινο κρασί και στο πρά-
σινο τσάι, καθιστά τα αιμοπετάλια του 
αίματος λιγότερο κολλώδη μειώνοντας 
αισθητά και τις πιθανότητες φραξίμα-
τος των αρτηριών.

Η συνέργεια στην πράξη:
– Σταφύλια (κερκετίνη) με καρύδια (ελλα-
γικό οξύ)
– Φρουτοσαλάτα με μήλο (κερκετίνη) και 
βατόμουρο (ελλαγικό οξύ)
– Φαγόπυρο (κερκετίνη) με κράνμπερι ή 
οξύκοκκο (ελλαγικό οξύ)
– Σπανάκι (κερκετίνη) με ρόδι (ελλαγι-
κό οξύ)

Νίκος Θεοδωράκης

Κορυφαίοι συνδυασμοί θρεπτικών συστατικών
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Σ τις 21 με 24 Σεπτεμβρίου 2017 η 
καρδιά των βιολογικών χτύπαγε 
στην Καρδίτσα, στο πλαίσιο της 

17ης Οικολογικής Γιορτής.
 Για τέσσερεις ημέρες οι κάτοικοι 

της Καρδίτσας και των γύρω περιοχών, 
είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθή-
σουν ομιλίες και χρήσιμα εργαστήρια 
για τα βιολογικά, ενώ παράλληλα στο 
καταπράσινο Παυσίλυπο λειτουργούσε 
και υπαίθρια έκθεση-αγορά βιολογικών 
προϊόντων και ειδών χειροτεχνίας.

 Ο Organic Life, πιστός και φέτος 
στο ραντεβού του, δήλωσε δυναμικά 
παρόν στη διοργάνωση και διανεμή-
θηκε σε όλους τους ενδιαφερομένους.

 Με χαρά συναντήσαμε και αρκε-
τούς συνεργάτες του Organic Life της 
φετινής έκδοσης, όπως αλφαβητικά οι 
παρακάτω:
- ΔΗΩ: Οργανισμός πιστοποίησης βιο-
λογικών
- ΚΤΗΜΑ ΚΕΛΕΣΙΔΗ: Βιολογικά κρασιά
- ΚΤΗΜΑΤΑ ΜΟΣΧΟΥΤΑ: Βιολογικά 
ξηρά σύκα, γλυκίσματα κλπ…
- ΜΕΛΙΜΑ: Βιολογικά παστέλια και ταχίνι
- ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΜΑΓΙΣΣΕΣ: Βιολογικά μέλια
- ΡΟΙΔΩΝ ΓΗ: Βιολογικός χυμός ρόδι
- ΤΣΙΚΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ: Βιολογικοί ξηροί 
καρποί, βότανα, όσπρια

Η φετινή θεματολογία της Γιορτής 
αφορούσε τις φιλοπεριβαλλοντικές πρα-
κτικές καλλιέργειας, και κατά τη διάρ-
κεια της σχετικής ημερίδας, με εισηγητές 
καταξιωμένους επιστήμονες, αναδείχθη-
κε η ανάγκη εφαρμογής νέων μεθόδων 
καλλιεργειών φιλικών προς το περιβάλ-

λον, οι οποίες συντελούν στη δραστική 
μείωση της χρήσης χημικών λιπασμά-
των και φυτοφαρμάκων.

 Παράλληλα με την έκθεση, το ενδι-
αφέρον του κοινού προσέγγισαν οι 
συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν 
στο Παυσίλυπο, ο ποδηλατικός γύρος 

της Καρδίτσας και οι ειδικές δραστηρι-
ότητες για παιδιά.

 Την Κυριακή το μεσημέρι δόθηκε 
προς τιμή των εκθετών γεύμα εργασίας, 
στο οποίο μεταξύ των άλλων συζητήθη-
καν προτάσεις για την ερχόμενη γιορτή, 
του χρόνου την ίδια εποχή.

Διανομή στην Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας
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Τ α superfoods ή «υπερτροφές» έκα-
ναν θριαμβευτική είσοδο στη δια-
τροφή μας πριν από μερικά χρό-

νια. Κατέκλυσαν τα ράφια των αγορών, 
αλλά και τις σελίδες των lifestyle περι-
οδικών και τα βιβλία συνταγών μαγειρι-
κής, έγιναν θέμα στο οικογενειακό τραπέ-
ζι και στον καφέ με φίλους. Για πολλούς 
όμως, και όχι αδικαιολόγητα, αποτελούν 
την απόλυτη διάσταση του ξενόφερτου 
μάρκετινγκ.

Τα «υπερτρόφιμα» αποτελούν μια κατη-
γορία τροφών που διαρκώς διευρύνεται, 
άλλοτε βάσει επιστημονικών διαπιστώ-
σεων και άλλοτε λόγω... διαφήμισης. Τα 
επιστημονικά αναγνωρισμένα «υπερτρό-
φιμα», λίγο περισσότερα από δέκα, είναι 
αυτά για τα οποία έχουν γίνει δημοσιεύ-
σεις μελετών που δείχνουν ότι μπορεί 
να διαθέτουν συγκεκριμένες ευεργετι-
κές ιδιότητες.

Ο άνθρωπος κατά καιρούς αναζητά 
μαγικές λύσεις στα προβλήματά του, και 
αυτό το ξέρει πολύ καλά η βιομηχανία του 
μάρκετινγκ. Την τελευταία δεκαετία έχει 
διαπιστωθεί 100% αύξηση στην κατα-
νάλωσή τους, ενώ ο συνολικός τζίρος 
τους υπολογίζεται στα 30 δισ. δολάρια 
παγκοσμίως. Οι «υπερτροφές» είναι μία 
ακριβή επιλογή: για παράδειγμα, ένα κιλό 
γκότζι μπέρι κοστίζει μέχρι και 25 ευρώ.

Ποια όμως είναι η αλήθεια; Μήπως 
τελικά πρόκειται για μία (αυτ)απάτη;

Ως υπερτρόφιμα χαρακτηρίζονται 
εκείνα που εμφανίζουν υψηλή (αλλά όχι 
απόλυτη!) διατροφική αξία  λόγω μεγά-
λης συγκέντρωσης θρεπτικών συστατι-
κών, αφετέρου δε έχουν ουσίες, όπως τα 
αντιοξειδωτικά, τα φλαβονοειδή, οι πολυ-
φαινόλες, που μπορεί να μειώνουν τον 
κίνδυνο εμφάνισης κάποιων ασθενειών. 
Ωστόσο, από το 2007 η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση έχει απαγορεύσει τη χρήση του όρου 
«υπερτρόφιμα» στη συσκευασία προϊό-
ντων για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός 
αν προσδιορίζονται οι ευεργετικές τους 
ιδιότητες βάσει επιστημονικών στοιχεί-
ων, ενώ οργανισμοί όπως ο βρετανικός 
Cancer Research τα έχουν χαρακτηρίσει 
«εργαλεία μάρκετινγκ χωρίς ιδιαίτερη επι-
στημονική βάση». Τα πολυδιαφημισμένα 
«υπερτρόφιμα» είναι κυρίως ασιατικής 
προέλευσης: cranberries (κράνα), Σμέ-
ουρα - μύρτιλλα (ή raspberries), νιφά-
δες ζέας, κινόα, σπιρουλίνα, chia seeds, 
γκότζι μπέρι κ.λπ.  

Η αλήθεια γενικότερα σχετικά με τις 
«υπερτροφές», όπως πάντα, κρύβεται 
κάπου στη μέση: Οι μελέτες δείχνουν 
ότι αυτές οι «σούπερ» τροφές επιδρούν 
θετικά όταν εντάσσονται σε ένα μοντέ-
λο ισορροπημένης διατροφής, αλλιώς 
μπορεί να μην παρέχουν κανένα απολύ-
τως όφελος. Οι λάτρεις τους αναζητούν 
συνεχώς νέες μελέτες που ενθαρρύνουν 

την κατανάλωσή τους, οι πολέμιοί τους 
τα απαξιώνουν ως «μόδα» και προειδο-
ποιούν για ενδεχόμενες παρενέργειες. 
Σε κάθε περίπτωση είναι σίγουρο ότι τα 
«υπερτρόφιμα» δεν είναι πανάκεια!

Πότε ωφελούν  
τα «υπερτρόφιμα»

Τα «υπερτρόφιμα» ήταν κομμάτι της 
διατροφής από την Αρχαιότητα. Στη σύγ-
χρονη εποχή οι άνθρωποι τρέφονται κυρί-
ως με επεξεργασμένα και συχνά φτωχά 
σε θρεπτικά συστατικά τρόφιμα. Υπάρχει 
λοιπόν ένα διατροφικό κενό, το οποίο, 
έως ένα βαθμό, θα μπορούσε να καλυ-
φθεί από τις «υπερτροφές».

Η επιστημονική κοινότητα συγκλίνει, 
βάσει ερευνών, στο ότι η ένταξη των 
τροφών αυτών στην καθημερινή δια-
τροφή μπορεί να ενισχύσει τον οργανι-
σμό με αντιοξειδωτικές και αντιμικροβι-
ακές ουσίες, βιταμίνες, φυτικές ίνες και 
ωφέλιμα λιπαρά σε ποσότητες μεγαλύ-
τερες από τα υπόλοιπα «συμβατικά» τρό-
φιμα. Επίσης, η κατανάλωσή τους μπο-
ρεί να λειτουργεί αντισταθμιστικά στη 
λήψη ανθυγιεινών τροφίμων. Έτσι, σε 
βάθος χρόνου, η χρήση τους μπορεί να 
λειτουργήσει περιοριστικά στον κίνδυνο 
εμφάνισης παθήσεων όπως οι καρδιαγ-

γειακές και νευρολογικές, ο καρκίνος, η 
παχυσαρκία ή ο διαβήτης.

Και ψυχολογικά είναι ευεργετική η 
επίδρασή τους, γιατί μπορεί κάποιος να 
αισθάνεται ότι κάνει κάτι καλό για τον 
εαυτό του. Βελτιώνεται επίσης η γενι-
κότερη φιλοσοφία περί διατροφής, γιατί 
εμπεδώνεται ο σεβασμός και η φροντίδα 
του οργανισμού, με την προσεκτική έντα-
ξη των «υπερτροφών» στη διατροφική 
καθημερινότητα της οικογένειας. Μπο-
ρούν, για παράδειγμα, να προστεθούν σε 
συνταγές στο πρωινό, στις σαλάτες, στις 
σούπες, αλλά και σε γλυκά, σπιτικές πίτσες 
κ.λπ.. Θα πρέπει, φυσικά, να τονιστεί ότι οι 
«σούπερ» τροφές δεν έχουν οποιαδήποτε 
θεραπευτική ιδιότητα ούτε και μπορούν 
να αντικαταστήσουν την όποια φαρμα-
κευτική αγωγή λαμβάνει ένας ενήλικας.

Κίνδυνοι  
και παρενέργειες

Σε κάποιες περιπτώσεις η κατανάλω-
ση ορισμένων από αυτές τις τροφές μπο-
ρεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Αυτό ισχύει 
στις περιπτώσεις της υπερκατανάλωσης 
«υπερτροφίμων» με υψηλή αντιοξειδω-
τική ισχύ. Η μεγάλη κατανάλωση διαιτη-
τικών αντιοξειδωτικών μπορεί να επιφέ-
ρει καταστροφικές συνέπειες στην υγεία, 

ειδικά εάν τα επίπεδα της βιταμίνης D 
στον οργανισμό είναι χαμηλά ή ανεπαρκή.

Και νά πώς έχει η αλήθεια… Τα διαι-
τητικά αντιοξειδωτικά έχει αποδειχθεί 
ότι ενδυναμώνουν το αμυντικό σύστημα. 
Ωστόσο, το αμυντικό σύστημα, προκειμέ-
νου να λειτουργεί εύρυθμα, έχει ανάγκη 
από τη ρυθμιστική δράση της βιταμίνης D. 
Η βιταμίνη D, μέσω της ιδιότητας της να 
ρυθμίζει την έκφραση των Τ-κυττάρων, 
έχει την ιδιότητα να συνεισφέρει στην 
ισόρροπη ανάπτυξη των Th-1 και Th-2 
βοηθητικών κυττάρων και επομένως στην 
ομαλή έκφραση του ανοσοποιητικού. Το 
καθαρό αποτέλεσμα για το ανοσοποιη-
τικό σύστημα που αναπτύσσεται σε περι-
βάλλον όπου υπάρχει περιορισμένη δια-
θεσιμότητα βιταμίνης D είναι η αύξηση 
του αριθμού των αυτοκαταστροφικών 
Τh1 κυττάρων.

Αντίθετα, η επάρκεια της 1,25 διυδρο-
ξυβιταμίνης D3 (ορμονικής μορφής της 
βιταμίνης D) οδηγεί σε αριθμητικά λιγό-
τερα και περιορισμένης ισχύος Th-1 κύτ-
ταρα και ταυτόχρονα στην αντισταθμιστι-
κή ομοιογενή ανάπτυξη των ευεργετικών 
Th-2 βοηθητικών κυττάρων.

Πολλές μελέτες επισημαίνουν ότι 
μεγάλες ποσότητες αντιοξειδωτικών 
(και ταυτόχρονα η χαμηλή συγκέντρω-
ση βιταμίνης D) είτε δεν παρέχουν καμία 

«Υπερτρόφιμα»: Επικίνδυνα σε βάθος
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αντιοξειδωτική προστασία είτε ακόμη 
σε κάποιες περιπτώσεις μετατρέπονται 
σε τοξικούς παράγοντες, με αρνητικές 
συνέπειες για τον οργανισμό. Η διαπί-
στωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, 
καθώς σήμερα παρατηρείται γενικότε-
ρα μια αλόγιστη χρήση αντιοξειδωτικών 
«υπερτροφίμων», συχνά χωρίς να προη-
γείται διατροφική αξιολόγηση από ειδι-
κούς διατροφολόγους.

Η μεγαλύτερη από τη συνιστώμε-
νη πρόσληψη αντιοξειδωτικών, δηλαδή 
από αυτή που πραγματικά έχει ανάγκη ο 
ανθρώπινος οργανισμός, και χωρίς την 
παρουσία βιταμίνης D, ενέχει τον κίνδυνο 
να εμφανιστεί ακόμα και προ-οξειδωτική 
δράση. Δηλαδή, οι μεγάλες ποσότητες 
αντιοξειδωτικών ουσιών μπορεί να τρο-
φοδοτήσουν αντί να αναστείλουν την 
παραγωγή ελευθέρων ριζών και να προ-
καλέσουν περαιτέρω οξειδωτικές φθορές. 
Έτσι, η επιπρόσθετη μη απαραίτητη υπερ-
κατανάλωση αντιοξειδωτικών ενδέχεται 
να επιταχύνει την εμφάνιση ενός χρόνι-
ου εκφυλιστικού νοσήματος.

Ένα άλλο πρόβλημα των «υπερτρο-
φίμων» είναι και το ακόλουθο: Πολλές 
φορές διάφορα «υπερτρόφιμα» που προ-
έρχονται από την Ασία μπορεί να κρύ-
βουν μεγαλύτερους κινδύνους υγείας 
από εκείνους που ισχυρίζονται ότι μπο-

ρεί να αποτρέπουν.
Πως γίνεται αυτό; Μα για τον πολύ 

απλό λόγο ότι το νερό με το οποίο ποτίζο-
νται ως φυτά είναι συνήθως μολυσμένο, 
περιέχοντας πολυάριθμους παθογόνους 
μικροοργανισμούς. Όποιος έχει επισκε-
φθεί ασιατικές χώρες μπορεί να επιβε-
βαιώσει του λόγου το αληθές!

Επίσης, πριν από μερικά χρόνια υπήρ-
ξαν κρούσματα δηλητηριάσεων, για-
τί πολλοί που άκουσαν ότι οι πυρήνες 
βερίκοκου έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες 
αγνόησαν την προειδοποίηση να τρώνε 
το πολύ τέσσερεις την ημέρα.

Έτσι, για να αποφύγει κανείς δυσά-
ρεστες εκπλήξεις, καλό θα ήταν να συμ-
βουλεύεται τον διατροφολόγο του πριν 
εντάξει αυτές τις «υπερτροφές» στο διαι-
τολόγιό του. Με ακόμη μεγαλύτερη προ-
σοχή θα πρέπει να δίνονται στα παιδιά. 
Καλό θα είναι τέλος όλοι να διαβάζουν 
την ετικέτα και τη χώρα προέλευσης των 
τροφών που αγοράζουν.

Συμπερασματικά

Τα «υπερτρόφιμα» μπορούν να δημι-
ουργούν την ψευδαίσθηση ότι διορθώ-
νουν διάφορα οργανικά προβλήματα. 
Επειδή κατά κύριο λόγο τα νοσήματα 
που σχετίζονται με τη διατροφή (όπως η 
παχυσαρκία, ο διαβήτης, τα καρδιαγγεια-
κά) είναι χρόνια και απαιτούν τροποποίη-
ση της συμπεριφοράς, ψάχνει κανείς την 
εύκολη λύση: αντί να επιλέγει τη συνολι-
κή αλλαγή του τρόπου ζωής και διατρο-
φής, επιλέγει το σούπερ φαγητό. Επίσης, 
προσοχή στο ισοζύγιο των διαιτητικών 
αντιοξειδωτικών και των επιπέδων της 
βιταμίνης D! Τα «υπερτρόφιμα», θα πρέ-
πει να χορηγούνται και μόνο κατόπιν αξι-
ολόγησης του παραπάνω ισοζυγίου από 
εξειδικευμένους κλινικούς διαιτολόγους-
διατροφολόγους.

Με απλά λόγια: Μέτρον άριστον και 
στα… «υπερτρόφιμα»!

Η κάλυψη των αναγκών σε αντιοξει-
δωτικά επιτυγχάνεται μέσα από την επαρ-
κή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 
στο πλαίσιο του μοντέλου της ελληνικής 
παραδοσιακής διατροφής. Δυστυχώς, 
ελάχιστοι αναφέρονται στα παραδοσια-
κά ελληνικά υπερτρόφιμα, όπως είναι οι 
ελιές, το αυγό, το ψάρι, τα καρύδια, τα 
λεμόνια, το γιαούρτι και τόσα άλλα που 
συγκεντρώνουν αποδεδειγμένα πολλα-
πλές διατροφικές ιδιότητες!

Μήπως τελικά πρέπει να ανατρέξου-
με στη διατροφική πρακτική του λαού 
μας, η οποία προέρχεται μέσα από τη 
σοφία αιώνων και που μας υποδεικνύ-
ει τη σωστή κατεύθυνση υγείας που θα 
πρέπει να ακολουθήσουμε; Λέω: «μήπως»;

Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης
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Η κορυφαία διεθνής έκθεση βιο-
λογικών τροφίμων και ποτών, 
BIOFACH into organic, θα 

πραγματοποιηθεί από 14 έως 17 
Φεβρουαρίου 2018 στο Εκθεσιακό 
Κέντρο της Νυρεμβέργης, παράλλη-
λα με τη VIVANESS into natural 
beauty, τη μεγάλη διεθνή έκθεση 
φυσικών καλλυντικών, αποτελώντας 
και πάλι το κορυφαίο σημείο συνά-
ντησης για εμπόρους, προμηθευτές, 
παραγωγούς κι επαγγελματίες του 
κλάδου.

Περισσότεροι από 2.758 εκθέ-
τες (259 εκθέτες στη VIVANESS) 
από 88 χώρες θα παρουσιάσουν 
τις καινοτομίες τους και τις τάσεις 
της αγοράς σε περίπου 51.453 επι-
σκέπτες από 134 χώρες, επιβεβαι-
ώνοντας και τον διεθνή χαρακτήρα 
της έκθεσης. 

Το εκθεσιακό δίδυμο BIOFACH 
και VIVANESS αποτελεί μία δυνα-
μική πλατφόρμα δημοσίων σχέσεων, 
με περισσότερους από 1.000 εκπρο-
σώπους του διεθνούς Τύπου από 
36 χώρες να συμμετέχουν στις εκθέ-
σεις και να κάνουν εκτεταμένη προ-
βολή αυτών στα διεθνή μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Επιπλέον, οι παράλλη-
λες διοργανώσεις των BIOFACH 
congress και VIVANESS forum 
παρέχουν ενημέρωση για τον διεθνή 
κλάδο οργανικών προϊόντων κι εδραι-
ώνουν τη θέση που έχουν οι εκθέσεις 
ως πλατφόρμες ενημέρωσης. 

Οι ομάδες προϊόντων της BIOFACH 
διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγο-
ρίες και κατανέμονται ως εξής στον 
χώρο: 

Βιολογικά τρόφιμα, κυρίως διε-
θνείς επιχειρήσεις: Halls 1, 2, 4, 4Α, 5 

Βιολογικά τρόφιμα, κυρίως γερ-
μανικές επιχειρήσεις: Halls 6, 7, 8, 9 

Στα βιολογικά τρόφιμα περιλαμβά-
νονται φρέσκα και κατεψυγμένα τρό-
φιμα, φρούτα και λαχανικά, κρέατα 
κι αλλαντικά, γαλακτοκομικά, ψάρια 
και θαλασσινά, αυγά, παγωτά, γλυκά, 
σφολιάτες, προϊόντα αρτοποιείου και 
παντοπωλείου, μπαχαρικά και καρυ-
κεύματα, σως, γλυκαντικές ουσίες, 
επιλεγμένα προϊόντα υγιεινής διατρο-
φής, ελαιόλαδο, αφεψήματα, αναψυ-
κτικά, κρασί, μπίρα, ποτά αλκοολούχα 
και μη, σπόροι και φυτά, υφάσματα, 
πρώτες ύλες, συσκευασίες. 

VIVANESS: Hall 7Α: στο πλαίσιό 
της παρουσιάζονται φυσικά καλλυ-
ντικά και προϊόντα περιποίησης προ-

σώπου, σώματος, δέρματος, χειλιών 
και νυχιών, προϊόντα φαρμακείου και 
wellness, πρώτες ύλες και πρόσθε-
τα για τη βιομηχανία φυσικών καλ-
λυντικών, αιθέρια έλαια, δώρα και 
αξεσουάρ, θεραπείες, συμπληρώμα-
τα διατροφής. 

Congress, forums, παρουσιά-
σεις: NCC Mitte / NCC Ost

Services: Εκδόσεις, σύνδεσμοι, 
ινστιτούτα , εκπαίδευση, έρευνα, συμ-
βουλευτικοί φορείς

Όπως πάντα, η BIOFACH υπό 
την αιγίδα του IFOAM (International 
Federation of Organic Agriculture 
Movements) και την υποστήριξη του 
BOLW (Διεθνής Σύνδεσμος Βιολογι-
κών Τροφίμων) εξασφαλίζει την υψη-
λή ποιότητα των προϊόντων, καθώς 
όλα τα προϊόντα που παρουσιάζο-
νται είναι πιστοποιημένα βιολογικά και 
τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Το ίδιο ισχύει και για 
τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο 
πλαίσιο της VIVANESS, τα οποία είτε 
είναι πιστοποιημένα από αναγνωρισμέ-
νους φορείς πιστοποίησης φυσικών 
καλλυντικών είτε τα συστατικά τους 
τηρούν τα κριτήρια της VIVANESS. 

Ώρες λειτουργίας της BIOFACH 
2018:

Καθημερινά, 14 - 16 Φεβρουαρί-
ου: 9 π.μ. – 6 μ.μ.

Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου: 9 π.μ. 
– 5 μ.μ.

Φροντίστε λοιπόν να προγραμμα-
τίσετε την επίσκεψή σας στο μεγάλο 
αυτό γεγονός και προμηθευτείτε έγκαι-
ρα τα εισιτήρια εισόδου με έκπτω-
ση, μέσω του γραφείου της Έκθεσης 
Νυρεμβέργης στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο. Παράλληλα, ενημερωθείτε και 
κάνετε κρατήσεις για μετάβαση και 
διαμονή μέσω του ταξιδιωτικού γρα-
φείου του ομίλου μας Travel4Fairs, 
με εξαιρετικές τιμές σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία με εύκολη πρόσβαση στο 
Εκθεσιακό Κέντρο της Νυρεμβέργης.

Nuernberg Messe Greece, Γρα-
φεία Έκθεσης Νυρεμβέργης στην 
Ελλάδα:

Κυβέλης 3 & Περικλέους, 153 
44 Γέρακας, Π. Χαλανδρίου, τηλ. 
210 6410405, fax 210 6410602, 
e-mail: info@nuernbergmesse.gr, 
www.nuernbergmesse.gr.

Travel4Fairs – Ταξιδιωτικό τμή-
μα: τηλ. 210 6090525, fax 210 
6090527, info@t4f.gr, www.t4f.gr, 
ώρες λειτουργίας 9.00 π.μ. – 18.00 μ.μ.

Κορυφαία διεθνής έκθεση 
Βιολογικών τροφίμων  
& Φυσικών Καλλυντικών
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Τ ην 1η Ιουλίου του 2020 ανα-
μένεται να τεθεί σε λειτουργία 
ο νέος κανονισμός βιολογικών 

προϊόντων , ύστερα από περισσότερα 
από τρία χρόνια διαπραγματεύσεων, 
σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδω-
σε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, τον περασμένο Ιούλιο.

Ο νέος κανονισμός καλύπτει ευρύ-
τερη γκάμα αγροτικών προϊόντων, ενώ 
στηρίζει τους μικρούς παραγωγούς εισά-
γοντας ένα νέο σύστημα πιστοποίησης, 
μέσα από το οποίο θα μπορούν οι ενδι-
αφερόμενοι αγρότες να στραφούν στην 
καλλιέργεια βιολογικών με μικρότερο 
κόστος και λιγότερη γραφειοκρατία.

Ανακοίνωση Κομισιόν: «Σήμερα οι 
διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέλη-
ξαν σε συμφωνία για την αναθεώρηση 
των κανόνων της βιολογικής γεωργίας 
ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες ενός 
αναπτυσσόμενου κλάδου».

O Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν 
δήλωσε: «Χαιρετίζουμε την επιτυχή 
ολοκλήρωση του σημερινού τριμερούς 
διαλόγου και της συμφωνίας επί του 
κανονισμού για τα βιολογικά προϊόντα 
και πιστεύουμε ότι το νέο νομοθετικό 
πλαίσιο θα ταιριάζει με τον δυναμισμό 
και τις προσδοκίες αυτού του ταχέως 
αναπτυσσόμενου κλάδου, θα υποστηρί-
ξει την ανάπτυξή του και την ικανότητά 
του να καινοτομεί αλλά και θα τον βοη-
θήσει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνα-
τότητές του.

 Μετά από περισσότερο από 3 χρό-
νια διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα 
εξαλείψει τα εμπόδια στην αειφόρο ανά-
πτυξη της βιολογικής παραγωγής στην 
ΕΕ, διασφαλίζοντας έτσι δίκαιο αντα-
γωνισμό για τους αγρότες και τους επι-
χειρηματίες, βελτιώνοντας ταυτόχρονα 
τους ελέγχους και την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών.

Μετά τον τριμερή διάλογο, η Κομι-
σιόν προσβλέπει στην έγκριση της συμ-
φωνίας που επετεύχθη σήμερα από την 
Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανά-
πτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου (σσ. Comagri) και από το Συμβού-
λιο Υπουργών Γεωργίας, επιτρέποντας 
έτσι τη νέα νομοθεσία να τεθεί σε ισχύ 
το συντομότερο δυνατό».

 
Νέοι κανόνες  
στα βιολογικά

Σύγχρονους και ενιαίους κανόνες 
σε όλη την ΕΕ περιλαμβάνει η συμφω-
νημένη ρύθμιση στις που πέτυχε η μαλ-
τέζικη Προεδρία μαζί με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Στόχος είναι η ενθάρρυν-
ση της αειφόρου ανάπτυξης της βιολο-
γικής παραγωγής της ΕΕ. Επιπλέον, οι 
νέοι κανόνες θα εγγυώνται τον δίκαιο 
ανταγωνισμό μεταξύ των αγροτών και 
των υπολοίπων μερών του κλάδου, θα 
εμποδίσουν τα φαινόμενα απάτης και 
τις αθέμιτες πρακτικές και θα βελτιώ-
σουν την εμπιστοσύνη των καταναλω-
τών στα βιολογικά προϊόντα. Αυτά ανα-
φέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του 
το Συμβούλιο της ΕΕ.

«Οι άνθρωποι θέλουν πιο “πράσινα” 
και υγιεινά τρόφιμα στα πιάτα τους και η 
ζήτηση για βιολογικά προϊόντα στην ΕΕ 
αυξάνεται κάθε μέρα. Είμαστε περήφα-
νοι που ανακοινώσαμε τη συμφωνία με 
τους νέους κανόνες, που θα ξεκλειδώ-
σουν τη δυναμική του κλάδου των βιο-
λογικών, θα στηρίξουν τους παραγω-
γούς και θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών», ανέφερε ο κοινο-
βουλευτικός γραμματέας Γεωργίας της 
Μάλτας και πρόεδρος του Συμβουλίου, 
Κλιντ Καμιλέρι.

Να σημειωθεί ότι πάνω από 50% 
έχουν αυξηθεί οι εκτάσεις με καλλιέρ-
γειες βιολογικών την τελευταία 10ετία, 
και κάθε χρόνο 5.000.000 στρέμματα 
γης μετατρέπονται από συμβατικά σε 
βιολογικά. Παρ’ όλα αυτά, το νομοθε-
τικό πλαίσιο δεν ανταποκρινόταν στην 
επέκταση της αγοράς και ακόμη περι-

λάμβανε διαφορετικές πρακτικές και 
παρεκκλίσεις.

 
Οι νέοι κανόνες...

Θα κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των βιο-
καλλιεργητών ενσωματώνοντας διαφα-
νείς διατάξεις και επιτρέποντάς την εναρ-
μόνιση και απλούστευση των κανόνων 
παραγωγής. Ορισμένες προηγούμενες 
εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις θα καταργη-
θούν σταδιακά, με την επιφύλαξη σχετι-
κών εκθέσεων της Κομισιόν.

Θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών μέσω της ενίσχυσης του 
συστήματος ελέγχου. Τα μέτρα πρόλη-
ψης και προφύλαξης έχουν αποσαφη-
νιστεί και έχουν γίνει πιο ισχυρά (π.χ. οι 
ρόλοι και οι αρμοδιότητες των διαφόρων 
οργάνων ελέγχου). Ο νέος κανονισμός 
εισάγει τους ελέγχους στους λιανοπω-
λητές και μια προσέγγιση που βασίζεται 
στον κίνδυνο των ελέγχων, μειώνοντας 
έτσι το διοικητικό φόρτο για τους φορείς 
γενικά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
ειδικότερα. Οι ειδικοί έλεγχοι της βιολογι-
κής γεωργίας θα συμπληρωθούν με τους 
κανόνες που θεσπίστηκαν πρόσφατα για 
τους επίσημους ελέγχους κατά μήκος της 
εφοδιαστικής αλυσίδας γεωργικών προ-
ϊόντων διατροφής.

 Θα καταστήσουν πιο δίκαιο τον αντα-
γωνισμό μεταξύ των προϊόντων της ΕΕ 

και των εισαγωγών. Το «σύστημα συμ-
μόρφωσης» θα αποτελεί τον κανόνα 
όσον αφορά την αναγνώριση των ιδιω-
τικών φορέων ελέγχου σε τρίτες χώρες. 
Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι οργανισμοί 
θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους 
κανόνες παραγωγής και ελέγχου της ΕΕ 
όταν αποφασίζουν αν ένα προϊόν προς 
εξαγωγή στην αγορά της ΕΕ είναι βιολο-
γικό ή όχι. Επιπλέον, οι νέες εμπορικές 
συμφωνίες με τρίτες χώρες θα επιτρέ-
ψουν στους φορείς εκμετάλλευσης της 
ΕΕ να βρουν νέες ευκαιρίες σε αγορές 
εκτός της Ευρώπης.

 Επίσης, θα διευρύνουν το πεδίο εφαρ-
μογής των βιολογικών κανόνων ώστε να 
καλύπτει έναν ευρύτερο κατάλογο προϊ-
όντων (Π.χ. αλάτι, φελλός, κερί μέλισσας, 
maté, φύλλα αμπέλου, καρδιές φοινίκων) 
και πρόσθετους κανόνες παραγωγής (π.χ. 
ελάφια, κουνέλια και πουλερικά).

 Επιπρόσθετοι στόχοι των νέων κανο-
νισμών είναι:

• Να υποστηρίξουν τους μικροκαλλι-
εργητές με την εισαγωγή ενός νέου ομα-
δικού συστήματος πιστοποίησης. Αυτό 
θα διευκολύνει τους μικροκαλλιεργητές 
να στραφούν προς τη βιολογική γεωρ-
γία, μειώνοντας το κόστος επιθεώρησης 
και πιστοποίησης καθώς και το σχετικό 
διοικητικό φόρτο.

 • Να παρέχουν μια πιο ομοιόμορφη 
προσέγγιση των φυτοπροστατευτικών. Ο 
νέος κανονισμός εναρμονίζει τα προλη-
πτικά μέτρα, ενισχύοντας έτσι τη νομική 
ασφάλεια. Παράλληλα, δημιουργεί ευε-
λιξία στην περίπτωση μέτρων που πρέ-
πει να ληφθούν όταν παρουσιάζονται 
μη εγκεκριμένες ουσίες για να ληφθούν 
υπόψη οι διαφορετικές καταστάσεις των 
διαφόρων κρατών μελών. Αυτό σημαί-
νει ότι οι χώρες που έχουν ήδη θεσπίσει 
εθνικούς κανόνες που καθορίζουν κατώ-
τατα όρια για μη εγκεκριμένες ουσίες θα 
είναι σε θέση να τα διατηρήσουν. Τέσσε-
ρα έτη μετά την έναρξη ισχύος των νέων 
κανόνων, η Κομισιόν θα υποβάλει έκθε-
ση αξιολόγησης των εθνικών κανόνων 
και πρακτικών στον τομέα και μπορεί επί-
σης να υποβάλει νομοθετική πρόταση για 
την περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων 
σχετικά με τα κατώτατα όρια για τις μη 
επιτρεπόμενες ουσίες.

• Να καταργηθούν οι παρεκκλίσεις για 
την παραγωγή σε οριοθετημένες περιοχές 
σε θερμοκήπια. Οι παραγωγοί που χρη-
σιμοποιούν οριοθετημένες περιοχές σε 
θερμοκήπια έως τις 28 Ιουνίου 2017 σε 
Δανία, Σουηδία και Φινλανδία θα είναι 
σε θέση να διατηρήσουν αυτή την πρα-
κτική για 10 χρόνια.

  Πηγή: www.organiclife.gr

Toν Ιούλιο του 2020 ο νέος  
κανονισμός βιολογικών προϊόντων
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Σ την καθημερινότητά μας 
η λέξη «ασφάλεια» παίζει 
πρωτεύοντα ρόλο: ασφά-

λεια για τα παιδιά, ασφάλεια για 
το σπίτι μας, ασφάλεια ζωής, ακι-
νήτων, φύλαξης κ.λπ. Επιβαρυνό-
μαστε με χιλιάδες σκέψεις γύρω 
από την ασφάλεια τη δική μας και 
των παιδιών μας. Είμαστε όμως 
εξίσου προσεκτικοί με την ασφά-
λεια της μεταφοράς ή αποθήκευ-
σης της τροφής μας; Οι σακούλες, 
οι τσάντες, τα τάπερ που χρησιμο-
ποιούμε είναι ασφαλή για τη χρή-
ση που τα θέλουμε;

Όπως χαρακτηριστικά λέει ο 
καθηγητής Κ. Σαββάκης, αντιπρό-
εδρος του ΤΕΙ Κρήτης, «οι εξαι-
ρετικές ιδιότητες των πλαστικών 
απαιτούν εξαιρετική προσοχή στη 
χρησιμοποίησή τους σε σχέση με 
την επαφή με τα τρόφιμα».

Ύστερα από δεκάδες ερευνητι-
κές μελέτες που έχουν γίνει, γνω-
ρίζουμε ότι ουσίες από το τοίχωμα 
του πλαστικού μπορεί να μετακι-
νηθούν στα τρόφιμα με τα οποία 
είναι σε επαφή.

Τέτοιες ουσίες που μπορεί να 
«μεταναστεύσουν» από το τοίχωμα 
του πλαστικού στα τρόφιμα είναι: 
α΄) μονομερή ή ολιγομερή μόρια, 
όπως αιθυλένιο, βινυλοχλωρίδιο, 
στυρόλιο κ.λπ., β΄) πλαστικοποιη-
τές, λιπαντικά, χρωστικές, αντιοξει-
δωτικά κ.λπ., γ΄) προϊόντα επεξερ-
γασίας πλαστικών, όπως διαλύτες, 
αλδεΰδες, κετόνες κ.λπ., δ΄) ουσίες 
συγκόλλησης και μελάνια που χρη-
σιμοποιούνται για εκτύπωση τίτλων, 
οδηγιών κ.λπ. πάνω στο πλαστικό.

Μάλιστα από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση αξιολογούνται ως δύο 
διαφορετικές παράμετροι η ολική 

μετανάστευση και η ειδική μετα-
νάστευση όλων των προαναφερό-
μενων υλικών πάνω στο τρόφιμο.

Η ποσότητα μετανάστευσης 
αυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο 
επαφής και σχετίζεται με την κινη-
τικότητα και το μέγεθος των μορί-
ων, και βέβαια αυξάνεται εκθετικά 
με τη θερμοκρασία.

Όταν η θερμοκρασία είναι μεγά-
λη, αυξάνεται και η κινητικότητα των 
μορίων του πλαστικού που μετανα-
στεύουν στα τρόφιμα, η ταχύτητα 
μετανάστευσης αλλά και η διαλυ-
τότητά τους.

Τα πλαστικά υλικά είναι γνωστά 
υπό τον όρο πολυμερή, τα οποία 
αποτελούνται από μακρομόρια και 
μικρομόρια (μονομερή). Τα καθη-
μερινά πλαστικά που είναι απαραί-
τητα σε κάθε νοικοκυριό περιέχουν 
πολλές ακόμη χημικές ουσίες: α΄) 
πληρωτικά υλικά (fillers), όπως 
αιθάλη, διοξείδιο του πυριτίου, 
ξύλο, γυαλί, ταλκ, ασβέστη, β΄) 
πλαστικοποιητές (plasticizers), γ΄) 
λιπαντικά (lubricants), όπως στε-
ατικό νάτριο, δ΄) σταθεροποιητές 
(stabilizers), ε΄) χρωστικές ουσί-
ες (colorants), όπως βαφές ή πιγ-
μέντα, στ΄) επιβραδυντικά καύσης 
(flame retardants).

Eίναι λοιπόν προφανές ότι η 
πιθανότητα επιβάρυνσης της υγείας 
των ανθρώπων είναι πολύ μεγάλη. 
Και παρά το γεγονός ότι οι ποσό-
τητες που μπορεί να μεταναστεύ-
σουν από μια πλαστική συσκευ-
ασία σε ένα τρόφιμο είναι πολύ 
μικρές, της τάξης των ppt, ακόμη 
και κάτω από τα όρια ανιχνευσι-
μότητας, η καθημερινή χρήση και 
η πολύ μεγάλη διάδοση των πλα-
στικών μπορεί να κάνει τις δόσεις 

αυτές μακροχρόνια επικίνδυνες.
Καθημερινά ο καταναλωτής 

εκτίθεται αθροιστικά σε πολλές 
χημικές ουσίες από πολλές και δια-
φορετικές πηγές. Η λέξη «αθροιστι-
κά» είναι το κλειδί. Μελέτες έχουν 
δείξει ότι πολλές ουσίες λειτουρ-
γούν ως ενδοκρινολογικοί διατα-
ράκτες, παρεμποδίζουν τη δράση 
των οιστρογόνων και διαταράσσουν 
το ορμονικό σύστημα του ανθρώ-
πινου οργανισμού.

Τι πρέπει να ακολουθούμε για 
να χρησιμοποιούμε σωστά τα υλι-
κά που έρχονται σε επαφή με τα 
τρόφιμα;
1. Να διαβάζω και να εφαρμόζω 
τις σημάνσεις και οδηγίες χρήσης 
του κατασκευαστή.
2. Να τα χρησιμοποιώ μόνο για 
τα τρόφιμα και τα ποτά στα οποία 
αναφέρεται η σήμανση.
3. Να τηρώ τις οδηγίες για τις συν-
θήκες φύλαξης ή επαφής με το τρό-
φιμο (ψύξη, κατάψυξη, θερμοκρα-
σία δωματίου κ.λπ.)
4. Για ζέσταμα ή μαγείρεμα τροφί-
μων να χρησιμοποιώ μόνο το είδος 
του φούρνου που αναγράφεται.
5. Να αποφεύγω τη χρήση των υλι-
κών μιας χρήσης για επαναλαμβα-
νόμενη χρήση.
6. Να κάνω κατάλληλο καθαρισμό 
του υλικού πριν και μετά τη χρήση.

Τα πλαστικά σκεύη είναι χρή-
σιμα, αλλά μόνο αν ακολουθούμε 
τους ενδεδειγμένους κανόνες χρή-
σης τους. Για να απλουστεύσουμε 
τη ζωή μας και να σεβαστούμε την 
υγεία μας, ας επιλέξουμε οικολο-
γικά, φυσικά υλικά στην καθημερι-
νότητά μας αντικαθιστώντας, όπου 
αυτό είναι δυνατό, τις πλαστικές 
συσκευασίες.

Ώρα για κολατσιό
Δώστε στο φαγητό σας υπεραξία χρησιμοποιώντας, κατά το δυνατόν 

τσάντες και σακουλάκια από οικολογικά φυσικά υλικά

ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ  
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΟΧΙ σε γενετικά 
τροποποιημένα  και 
σε τεχνητές ουσίες
Τα τεχνητά χρώματα, οι αρωματικές ουσίες 

και οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί είναι 
τα συστατικά των τροφίμων που οι Ευρωπαίοι 
καταναλωτές πιστεύουν πως έχουν κατακλύσει 
την αγορά. Σύμφωνα με την έρευνα της Nielsen, 
το 51% των Ευρωπαίων επιθυμεί λιγότερα τεχνη-
τά χρώματα στα τρόφιμα, το 46% των κατανα-
λωτών στην Ευρώπη θέλει να περιοριστούν τα 
τρόφιμα με γενετικά τροποποιημένα συστατικά 
κι επιλέγει υγιεινές επιλογές με απλά συστατικά.

Οι βιομηχανίες πρέπει να εστιάσουν σε απλά 
προϊόντα με φυσικές γεύσεις, γιατί αυτό ζητούν 
οι καταναλωτές. Σε προϊόντα που είναι οικονο-
μικά και νόστιμα, χωρίς να θυσιάσουν τη γεύση.

Επίσης θα πρέπει να πάρουν παραδοσιακά 
προϊόντα και να δημιουργήσουν νέα προϊόντα, 
«ελκυστικά» και «μοντέρνα» για τον καταναλωτή, 
χωρίς να ξεχνούν ότι οι καταναλωτές φοβούνται 
τις αλλαγές στις διατροφικές τους προτιμήσεις.

Κάμψη πωλήσεων 
στο λιανεμπόριο 

τροφίμων
Μείωση πωλήσεων αναμένουν το επόμενο 

διάστημα τα στελέχη πωλήσεων από το κλάδο 
του λιανεμπορίου τροφίμων, ωστόσο δηλώνουν 
έτοιμοι να απαντήσουν με δυναμικές δράσεις 
για να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Η πρώ-
τη κυλιόμενη επαναλαμβανόμενη τετραμηνιαία 
έρευνα τάσεων στο λιανεμπόριο ήταν η FMCG 
του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Κατανα-
λωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Το 46% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι την 
περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016 οι πωλή-
σεις θα είναι μειωμένες σε σχέση με την περίοδο 
Μαΐου-Αυγούστου 2016.Το 34% αναμένει σχε-
δόν αμετάβλητες πωλήσεις και το 29% αύξηση.

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος τα στελέχη, 
κατά 66%, δηλαδή δύο στους τρεις, εκτιμούν ότι 
οι πωλήσεις το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρί-
ου 2016 θα είναι μειωμένες σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2015, και μάλιστα το 
37% εκτιμά ότι η μείωση θα είναι άνω του 5%.

Κατά τους αναλυτές του ΙΕΛΚΑ, «το εύρη-
μα έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς στη συγκεκριμέ-
νη περίοδο περιλαμβάνεται και η περίοδος των 
γιορτών, στην οποία παραδοσιακά περιλαμβά-
νεται άνω του 10% των πωλήσεων του έτους».

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
οι εταιρείες είναι το θέμα του υψηλού ΦΠΑ, γιατί 
πολλά από τα προϊόντα τους άλλαξαν συντελεστή 
ΦΠΑ από το 13% στο 24%, τον τελευταίο χρόνο.
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